Katarzyna Prus - Stachyra
Dyrektor Generalny
Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

Warszawa, 10 listopada 2020 r.
BBA-2.262.37.2020
Wszyscy uczestnicy postępowania
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na Zakup, dostawę oraz montaż urządzeń
bezpieczeństwa fizycznego, informuję, że wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) o następującej treści:
Pytanie 1:
„Firma ******** zwraca się w przedmiotowej sprawie o udzielenie odpowiedzi na
następujące pytania:
– Bardzo prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni od dnia
rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy.
Bardzo rzadko zdarza się, aby dany podmiot zainteresowany realizacją danego zamówienia
posiadał u siebie na stanie urządzenia ,które dotyczą danego przetargu.
Jednocześnie czas wyprodukowania nowych urządzeń dobranych dokładnie do wymagań
zamawiającego wymaga czasu, który w większości przypadków wynosi około 4 -6 tygodni.
Do tego okresu należy jeszcze doliczyć czas transportu jak również czas montażu
i uruchomienia urządzeń na danym obiekcie.
Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na czynnik ,który został przedstawiony w SIWZ. Tym
czynnikiem jest epidemia koronawirusa, która dotknęła cały świat. Ten czynnik ma bardzo
duże znaczenie przy dostępności urządzeń wyprodukowanych wg wymagań klienta. Ten
czynnik ma również znaczenie przy wszelkich sprawach związanych z przemieszczaniem,
z komunikacją etc.
Z uwagi na powyższe zwracamy się z merytoryczną prośbą o wydłużenie czasu realizacji
w przedmiotowej sprawie do 6 tygodni od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy bez
utraty stosownych punktów naliczanych od czasu realizacji jak również bez groźby
odrzucenia oferty.”
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że pozostaje przy zapisach
treści SIWZ.
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Pytanie 2:
Firma ***** zwraca się w przedmiotowej sprawie o udzielenie odpowiedzi na następujące
pytania:
- Bardzo prosimy o wydłużenie terminu przewidzianego do złożenia oferty do dnia
20.11.2020 r. do godziny 15.00 oraz zaproponowanie dodatkowego terminu na odbycie wizji
lokalnej.
Przygotowanie oferty uzależnione jest od odbycia wizji lokalnej w siedzibie UOKiK. Z uwagi
na fakt przebywania na kwarantannie dwóch osób technicznych z powodu podejrzenia
o zakażenie koronawirusem (jedna osoba ma już wynik pozytywny) zwracam się z prośbą
o wydłużenie terminu na złożenie ofert do dnia 20.11.2020 r. i zaproponowanie dodatkowego
terminu odbycia wizji lokalnej. Jest to sytuacja, która w obecnych czasach może się przytrafić
każdej osobie i wpływa na funkcjonowanie firmy w tym bieżącą działalność.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że zmianie ulega pkt. 4
w zakresie Zebrania wykonawców (wizji lokalnej) oraz pkt. 8.4; 8.5 i 8.7 części I SIWZ
w następujący sposób:
„4.

Zebranie Wykonawców (wizja lokalna)
Każdy z Wykonawców ma możliwość dokonania wizji lokalnej w celu sprawdzenia
warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz
celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania
oferty, gdyż wyklucza się możliwość dochodzenia roszczeń Wykonawcy z tytułu
błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania
umowy.
W przypadku kierowania przez Wykonawców zapytań do treści SIWZ Zamawiający
udzieli na nie odpowiedzi odpowiednio w trakcie zebrania lub też w informacji
z zebrania Wykonawców, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego.
Termin zebrania Wykonawców (wizji lokalnej) ustala się na dzień 9 listopada 2020
r. godz. 10.00 oraz na dzień 12 listopada 2020 r. na godz. 10.00-12.00
Wizja lokalna odbędzie się w budynku UOKiK przy pl. Powstańców Warszawy 1
(wejście A) w wyznaczonych godzinach z częstotliwością co 30 min. Ze względu na
przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w wizji może wziąć udział max. 2
osoby z zewnątrz.
Zainteresowany Wykonawca zobowiązany jest do dnia wizji na max. 1h przed
spotkaniem przesłać mailem na adres wskazany w Części I pkt. 1 SIWZ imię
i nazwisko osób, które mają wziąć udział w wizji.

8.4. Ofertę należy złożyć (dostarczyć) w siedzibie Zamawiającego w Warszawie
(00 – 950), pl. Powstańców Warszawy 1, Kancelaria pokój nr 1.6 (CSK), w dni
robocze, w godzinach pracy Zamawiającego (8:00-16:00), nie później niż do godziny
11.00 dnia 16 listopada 2020 r.
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8.5. Ofertę należy umieścić w podwójnej kopercie (przy czym koperta kurierska nie
będzie traktowana jako koperta zewnętrzna). Koperty (Zamawiający zaleca, aby
koperta zewnętrzna nie była oznaczona nazwą ani logotypem Wykonawcy) należy
zaadresować następująco:

……………………………………………………………………………………………………….

Wykonawca:

Zamawiający:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00–950 Warszawa
Wydział Zamówień Publicznych

OFERTA NA:

„Zakup, dostawa oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa”
Sprawa BBA-2.262.37.2020
Nie otwierać przed dniem 16 listopada 2020 r., godz. 11:30

……………………………………………………………………………………………………….

8.7. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 listopada 2020 r. o godz. 11:30 w siedzibie
Zamawiającego w Warszawie przy pl. Powstańców Warszawy 1 (wejście A).”
Pytanie 3:
Dzień dobry
Proszę o podanie kontaktu do firmy zajmującej się konserwacją systemu alarmowego/kontroli
dostępu kontakt potrzebny do wyceny w postępowaniu przetargowym BBA-2.262.37.2020
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że konserwacją systemu
kontroli dostępu w siedzibie Zamawiającego zajmuje się firma UKP Electronic Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Marka Hłaski 10, 01-689 Warszawa.
Pytanie 4:
Witam serdecznie,
Kontaktuję się z Państwem w sprawie ogłoszenia nr 606425-N-2020 z dnia 2020-11-04 r.
Czy w związku z obecną utrudnioną sytuacją w Polsce ze względu na stan pandemii, możliwe
byłoby ustalenie dodatkowego terminu wizji lokalnej w dniu 10.11.2020?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że stosowną odpowiedź
udzielił w odpowiedzi na pytanie nr 2.
Zamawiający jednocześnie informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych zmianie uległ pkt. 3.1 w części III Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia w zakresie opisu kryterium Cena oferty oraz Termin naprawy lub usunięcia
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usterki w okresie gwarancji w ten sposób, że w miejsce dotychczasowej treści wprowadza się
następującą treść:
było:
„Cena oferty (C) - 50% (waga kryterium)
W ramach kryterium „Cena oferty” ocena ofert będzie dokonywana według następującej
zasady: do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie
zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen
przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny
i spełniają warunki określone w Specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto
podaną w Formularzu Ofertowym.
Punkty będą liczone według wzoru:
Cn
X =
----------------------- x 30 (waga kryterium)
Cb
X – liczba punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po
przecinku)
Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej
Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca może otrzymać 50 punktów.”
jest:
„Cena oferty (C) - 50% (waga kryterium)
W ramach kryterium „Cena oferty” ocena ofert będzie dokonywana według następującej
zasady: do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie
zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen
przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i
spełniają warunki określone w Specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto
podaną w Formularzu Ofertowym.
Punkty będą liczone według wzoru:
Cn
X =
----------------------- x 50 (waga kryterium)
Cb
X – liczba punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po
przecinku)
Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej
Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca może otrzymać 50 punktów.”,
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było:
„Termin naprawy lub usunięcia usterki w okresie gwarancji (U) – 15% (waga
kryterium)
W ramach kryterium „Termin naprawy lub usunięcia usterki w okresie gwarancji” punkty
będą przyznawane według poniższego schematu:
Powyżej 24 h : 0 punktów,
do 24 h: 5 punktów,
do 16 h: 10 punktów,
do 8 h: 15 punktów.
Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego
w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje dłuższy czas naprawy lub usunięcia usterki
krytycznej (w rozumieniu pkt I.9a Ogólne warunki w Załączniku Nr 1 do SIWZ)
w okresie gwarancji od maksymalnego wymaganego w SIWZ tj. 24h lub nie wskaże
w Formularzu ofertowym czasu naprawy lub usunięcia usterki w okresie gwarancji
zostanie uznana za niezgodną z SIWZ i odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp. W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę w Formularzu
Ofertowym innego terminu naprawy lub usunięcia usterki w okresie gwarancji niż
określone przez Zamawiającego, Zamawiający w takim przypadku przyzna mniejszą
ilość punktów, na przykład: Wykonawca zadeklaruje termin naprawy lub usunięcia
usterki w okresie gwarancji do 20h. W takim wypadku Zamawiający przyzna 5 pkt.
Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca może otrzymać 15 punktów.”
jest:
„Termin naprawy lub usunięcia usterki w okresie gwarancji (U) – 15% (waga
kryterium)
W ramach kryterium „Termin naprawy lub usunięcia usterki w okresie gwarancji” punkty
będą przyznawane według poniższego schematu:
24 h : 0 punktów,
do 23 h: 5 punktów,
do 16 h: 10 punktów,
do 8 h: 15 punktów.
Ocena w tym kryterium jest dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego
w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje dłuższy czas naprawy lub usunięcia usterki
krytycznej (w rozumieniu pkt I.9a Ogólne warunki w Załączniku Nr 1 do SIWZ)
w okresie gwarancji od maksymalnego wymaganego w SIWZ tj. 24h lub nie wskaże
w Formularzu ofertowym czasu naprawy lub usunięcia usterki w okresie gwarancji
zostanie uznana za niezgodną z SIWZ i odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp. W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę w Formularzu
Ofertowym innego terminu naprawy lub usunięcia usterki w okresie gwarancji niż
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określone przez Zamawiającego, Zamawiający w takim przypadku przyzna mniejszą
ilość punktów, na przykład: Wykonawca zadeklaruje termin naprawy lub usunięcia
usterki w okresie gwarancji do 20h. W takim wypadku Zamawiający przyzna 5 pkt.
Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca może otrzymać 15 punktów.”
Powyższe stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert ulega zmianie. Oferty należy składać
do dnia 16 listopada 2020 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 16 listopada 2020 r.
godz. 11:30.

Zatwierdził:
DYREKTOR GENERALNY
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Katarzyna Prus – Stachyra

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

tel. +48 22 55 60 355 < faks +48 22 826 20 30
bba@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl
6

