BIURO FINANSÓW

Warszawa, dnia 18.10.2018r.
CBA/F-WZP/2624/2018
Egz. pojedynczy

Do uczestników postępowania

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Umowa ramowa na lata 2018-2019 na zakup
telefonów IP”– nr sprawy: 44>PU/2018/KK

Centralne Biuro Antykorupcyjne z siedzibą w Alejach Ujazdowskich 9,
00-583 Warszawa, w związku z zapytaniami Wykonawcy dotyczącymi treści SIWZ, które
wpłynęły w dniu 15.10.2018r., działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 z dnia 29 stycznia
2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), udziela
wyjaśnień i modyfikuje treść SIWZ.
Pytanie nr 1:
AD. Zmodyfikowany załącznik nr 6a umowa wykonawcza. Załącznik nr 2 do umowy. Jakiego
rodzaju wsparcia gwarancyjnego Zamawiający oczekuje po upływie 12 miesięcy na
gwarancję i asystę techniczną producenta na telefon IP z kamera i przystawkę do telefonu
IP?
Odpowiedź:
W odpowiedzi modyfikacja załącznika nr 6a do SIWZ – „Projekt umowy wykonawczej” na
część 1 oraz załącznika nr 6b do SIWZ – „Projekt umowy wykonawczej” na część 2.
Pytanie nr 2:
AD. Zmodyfikowany załącznik nr 4a OPZ. Jaka ilość sztuk urządzeń objęta została
Zamówieniem?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami ust. 10 Rozdziału IV SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)
przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
Część nr 1: zakup telefonów IP w ilości 100 sztuk,
Część nr 2: zakup telefonów IP w ilości 800 sztuk.
Pytanie nr 3:
AD. Zmodyfikowany załącznik nr 4a OPZ. Szczegółowe wymagania techniczne - warunki
równoważności. Telefon IP z kamerą. LP28 b) i c). Czy w związku ze zmianą part number
urządzenia na CP-8865-K9, które to urządzenie ma wbudowaną i zamontowaną na stałe
kamerę ww. punkty są nadal obowiązujące?
Odpowiedź:
W odpowiedzi modyfikacja załącznika nr 4a do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia” na część nr 1.
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Pytanie nr 4:
AD. Zmodyfikowany załącznik nr 4a OPZ. Szczegółowe wymagania techniczne - warunki
równoważności. Przystawka do telefonu IP. LP 2. Wg specyfikacji podanego w zamówieniu
nowego urządzenia CP-8800-V-KEM, w ww punkcie, zachodzi niezgodność co do
rozdzielczości ekranów. Czy zamawiający dopuszcza rozdzielczość ekranów 420x272
zamiast 320x480 ?
Odpowiedź:
W odpowiedzi modyfikacja załącznika nr 4a do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia” na część nr 1.
W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje:
- załącznik nr 1 do SIWZ – „Formularz ofertowy”,
- załącznik nr 4a do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” na część nr 1,
- załącznik nr 4b do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” na część nr 2,
- załącznik nr 6a do SIWZ – „Projekt umowy wykonawczej” na część 1.
- załącznik nr 6b do SIWZ – „Projekt umowy wykonawczej” na część 2.
W związku z powyższym Zamawiający również modyfikuje zapis rozdziału XIV SIWZ
(OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH WAG I SPOSOBU OCENY OFERT) w zakresie
kryterium – okres gwarancji – w sposób następujący:
Oceniane kryterium i jego znaczenie w ocenie ofert w celu zawarcia umowy ramowej
na część nr 1:
Lp.
1.

Nazwa kryterium

Waga w %

Sposób oceny

Cena (C)

60

zgodnie ze wzorem

2.

Okres gwarancji (G)

30

zgodnie ze wzorem

3.

Termin dostawy (T)

10

zgodnie ze wzorem

Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do danego kryterium:
2.

Kryterium Okres gwarancji (G):

G = (zaoferowany badany okres gwarancji / zaoferowany najdłuższy okres gwarancji) x 30
UWAGA:
Kryterium gwarancja obejmuje również asystę techniczną świadczoną przez producenta
sprzętu.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w powyższym kryterium wynosi 30 pkt.
UWAGA:
Wykonawca w „Formularzu ofertowym” zobowiązany jest podać okres gwarancji obejmujący
również asystę techniczną na oferowany przedmiot zamówienia w pełnych miesiącach.
Przy czym minimalny okres gwarancji obejmujący również asystę techniczną to okres 12
miesięcy, natomiast maksymalny okres gwarancji obejmujący również asystę techniczną to
okres 36 miesięcy.
W przypadku podania okresu gwarancji obejmującego również asystę techniczną na
oferowany przedmiot zamówienia w niepełnych miesiącach Zamawiający zaokrągli „w dół”
do pełnych miesięcy.
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W przypadku nie wpisania okresu gwarancji obejmującego również asystę techniczną na
oferowany przedmiot zamówienia Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny
okres gwarancji obejmujący również asystę techniczną tj. 12 miesięcy.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji obejmującego również asystę techniczną
poniżej 12 miesięcy Zamawiający odrzuci ofertę jako nie spełniającą wymagań SIWZ.
Natomiast w przypadku zaoferowania okresu gwarancji obejmującego również asystę
techniczną powyżej 36 miesięcy Zamawiający do oceny oferty przyjmie okres gwarancji
obejmujący również asystę techniczną 36 miesięcy.
Oceniane kryterium i jego znaczenie w ocenie ofert w celu zawarcia umowy ramowej
na część nr 2:
Lp.
1.

Nazwa kryterium

Waga w %

Sposób oceny

Cena (C)

60

zgodnie ze wzorem

2.

Okres gwarancji (G)

30

zgodnie ze wzorem

3.

Termin dostawy (T)

10

zgodnie ze wzorem

Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do danego kryterium:
3.

Kryterium Okres gwarancji (G):

G = (zaoferowany badany okres gwarancji / zaoferowany najdłuższy okres gwarancji) x 30
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w powyższym kryterium wynosi 30 pkt.
UWAGA:
Wykonawca w „Formularzu ofertowym” zobowiązany jest podać okres gwarancji na
oferowany przedmiot zamówienia w pełnych miesiącach.
Przy czym minimalny okres gwarancji to okres 36 miesięcy, natomiast maksymalny okres
gwarancji to okres 60 miesięcy.
W przypadku podania okresu gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia w niepełnych
miesiącach Zamawiający zaokrągli „w dół” do pełnych miesięcy.
W przypadku nie wpisania okresu gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia
Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji poniżej 36 miesięcy Zamawiający odrzuci
ofertę jako nie spełniającą wymagań SIWZ.
Natomiast w przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyżej 60 miesięcy Zamawiający
do oceny oferty przyjmie okres gwarancji 60 miesięcy.
Powyższe zmodyfikowane dokumenty stanowią załączniki do niniejszego pisma.
Dyrektor
Biura Finansów
Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Daniel Art

Wykonano w egz. pojedynczym:
Wyk. – KK
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