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BIURO FINANSÓW
ul. Poleczki 3
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tel.: 22 437 13 00, fax: 22 437 13 90,22 437 13 92
CBA/F-WZP/2796/2018

Warszawa, dnia 30.10.2018 r.

Do uczestników postępowania

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: zawarcie umowy
ramowej na zakup zasilaczy awaryjnych UPS, sprawa nr 71/>PU/2018/TCz

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego, zgodnie z art. 38
ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:
Pytanie nr 4:
W załączniku nr 1 do SIWZ w opisie Zadania nr 1 Dostawa UPS wraz z modułem
bateryjnym w ilości 154 kompletów wymagają Państwo w jednym z parametrów Ilość
oraz rodzaj baterii: min. 18 x 12V(Ah tj. min 162Ah przy 12 V (w UPS-ie min. 6
baterii).
Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne ilość oraz rodzaj baterii:
12x12Vx9Ah (w UPS-ie min. 6 baterii) przy zachowaniu min. parametrów czasu
podtrzymania przy obciążeniu 1000 W: min. 70 min oraz czas podtrzymania przy
obciążeniu 2000 W: min. 30 min.
Takie rozwiązanie jest dla Zamawiającego korzystniejsze kosztowo w przypadku
późniejszej eksploatacji, ze względu na ilość akumulatorów oraz ich wymianę w
okresie pogwarancyjnym.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 5:
Prosimy o uszczegółowienie, czy Zamawiający zgodnie z zapisem z formularza
ofertowego "Oferujemy dostawę urządzeń w terminie do ……………. (max. 5) dni
kalendarzowych od daty podpisania umowy" oczekuje, że ewentualna firma
startująca w przetargu będzie posiadać na stanie magazynowym 154 komplety:
zasilacz UPS + moduł bateryjny? Maksymalny termin realizacji 5 dni podany przez
Zamawiającego niestety o tym dowodzi. Postulujemy o zmianę treści zapisu na: data
zakończenia przedmiotu umowy do dnia 29.12.2018 bez uszczegóławiania daty
dostawy. Motywujemy to faktem, że na terenie kraju jeśli nawet ktoś posiada taką
liczbę zasilaczy w magazynie, jest to sytuacja jednostkowa, to obecna treść zapisu w
praktyce uniemożliwi uczestnictwo w przetargu szerszej liczbie oferentów.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 6:
Prosimy o podanie adresów dostaw wraz z zestawieniem ilościowym zasilaczy jakie
należy uwzględnić do montażu w danej lokalizacji, oraz ewentualnego wymaganego
terminu montażu i uruchomienia od daty dostawy.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż miejscem dostawy zasilaczy UPS jest Warszawa.
Pytanie nr 7:
Proszę o przesunięcie terminu złożenie oferty na dzień 07.11.2018.
Odpowiedź:
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji terminu
otwarcia i składania ofert.
Ofertę należy złożyć do dnia 07.11.2018 r. do godz. 10:30 w Biurze Finansów CBA,
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 3, w godz. 8.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego
w Warszawie przy ul. Poleczki 3, w dniu 07.11.2018 r. o godz. 11:00.
Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji rozdziału XIV pkt 1 ppkt lit. c) SIWZ.
Rozdział XIV pkt 1 ppkt lit. c) SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
c) Kryterium Okres gwarancji
G - waga 30% (maksymalnie Wykonawca może otrzymać 30 pkt.):
Punkty za ww. kryterium zostaną przyznane zgodnie z poniższym wzorem:
G = (zaoferowany okres gwarancji oferty badanej / najdłuższy okres gwarancji
spośród złożonych ofert) x waga kryterium (30)
Uwaga: 1. Minimalny termin gwarancji 24 miesięcy. 2. Wykonawca w Formularzu
Ofertowym zobowiązany jest podać termin gwarancji na przedmiot zamówienia w
pełnych miesiącach. W przypadku podania terminu gwarancji na przedmiot
zamówienia w niepełnych miesiącach Zamawiający zaokrągli „w dół” do pełnych
miesięcy. 3. W przypadku nie wpisania terminu gwarancji na przedmiot zamówienia
Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny termin gwarancji tj. 24
miesiące 4. W przypadku zaoferowania gwarancji powyżej 60 miesięcy Zamawiający
do oceny oferty przyjmie 60 miesięcy.
Powyższe odpowiedzi na pytania i modyfikacje są wiążąca dla stron postępowania.

