BIURO FINANSÓW
CBA/F-WZP/2132/2017
Warszawa, dnia 10.10.2017 r.

Do uczestników postępowania
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego
dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „zawarcie umowy ramowej na zakup
sprzętu teleinformatycznego” – 24/>PU/2017/MT

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2
oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 - ustawa Pzp), Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 2
Dotyczy: XIV. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH WAG I SPOSOBU OCENY
OFERT, c) Kryterium Termin dostawy (maksymalnie Wykonawca może otrzymać 10 pkt.)
Zamawiający nie precyzuje minimalnego okresu terminu dostawy, nie określa również
szacunkowej ilości w jednostkowej umowie wykonawczej. Zgodnie z podanymi kryteriami
Wykonawca, który zaoferuje 1 dzień dostawy lub krótszy uzyska maksymalną ilość punktów.
Jest jednak wątpliwe, aby był w stanie w tym terminie dostarczyć sprzęt z któregokolwiek
zadania i dokonać stosownych odbiorów. Dodatkowo zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy
Zamawiający dokona odbioru w ciągu 2 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu.
W związku z powyższym wnosimy o określenie minimalnego terminu dostawy, który wg
Zamawiającego byłby akceptowalny do przyjęcia przy uwzględnieniu szacunkowej ilości
pojedynczego zamówienia oraz procedury przyjęcia i weryfikacji dostarczonego asortymentu.
Sądzimy, że termin 5 dni roboczych jest minimalnym akceptowalnym terminem w przypadku
dostaw oczekiwanego asortymentu.
Odpowiedź
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści
SIWZ w poniższym zakresie:
Zmiana SIWZ
pkt. 1) ppkt. 1c Rozdziału XIV SIWZ odpowiednie zapisy otrzymują brzmienie:

Uwaga:
1. Termin dostawy sprzętu wynosi min. 5 dni kalendarzowych oraz max. 30 dni
kalendarzowych od daty podpisania umowy.
2. Termin dostawy należy podać w pełnych dniach. W przypadku wpisania terminu
dostawy w niepełnych dniach zamawiający zaokrągli „w dół” do pełnych dni.
3. W przypadku nie wpisania terminu dostawy zamawiający przyjmie, że wykonawca
oferuje maksymalny termin dostawy, natomiast jeżeli wykonawca zaoferuje termin
dostawy poniżej 5 dni kalendarzowych oraz powyżej 30 dni kalendarzowych, jego
oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, jako
niezgodnej z treścią SIWZ.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z §3 ust. 6 projektu umowy ramowej
parametry techniczne zaoferowanego sprzętu, warunki gwarancji i termin realizacji
zamówienia w umowie wykonawczej nie mogą być gorsze od złożonych w ofercie do umowy
ramowej.
Pytanie nr 3
Dotyczy: Załącznik nr 7, załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy.
Zamawiający dla zadania drugiego oczekuje w formularzu podania kwoty brutto. W związku
z nowelizacją ustawy od towarów i usług produkt z zadania drugiego podlega pod przepisy
związane z zasadą odwrotnego obciążenia. W związku z powyższym podatek VAT powinien
zostać odprowadzony przez Zamawiającego, a oferta powinna zawierać kwotę netto i wartość
podatku. Wartość oferty netto Wykonawcy w tym zadaniu będzie się równała kwocie brutto.
W związku z powyższym wnosimy o uwzględnienie zmian zgodnie z obecnymi przepisami
oraz aby złożone oferty mogły podlegać jednakowej ocenie pod względem kryterium ceny.
Odpowiedź
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 2 pkt. 1)
ustawy Pzp oraz z pkt. 1 Rozdziału XIII przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w
rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach
towarów i usług (Dz.U. z 2014, poz. 915).
Jednocześnie zgodnie z pkt. 3 Rozdziału XII SIWZ Wykonawca składając ofertę
zobowiązany jest do poinformowania zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując
ich wartość bez kwoty podatku (informacje zawarte w tabeli w formularzu ofertowym).
Ponadto zgodnie z zapisami §5 pkt. 9 projektu umowy wykonawczej (Załącznika nr 4 do
SIWZ) w przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług Zamawiający
dokona płatności na rzez Wykonawcy wynagrodzenie netto, a kwotę podatek Vat zapłaci na
rzecz właściwego Urzędu Skarbowego. Natomiast, aby oferty podlegały jednakowej ocenie
pod względem kryterium ceny Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę z uwzględnieniem
wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia w tym z uwzględnieniem podatku
od towarów i usług.
Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.
Powyższa zmiana i odpowiedzi są wiążące dla stron postępowania.
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