BIURO FINANSÓW

Warszawa, dnia 08.11.2018r.
CBA/F-WZP/2961/2018
Egz. pojedynczy

Do uczestników postępowania

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Umowa ramowa na zakup
sprzętu teleinformatycznego” – nr sprawy: 54/>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 08.11.2018r., 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 w sposób następujący.
Pytanie Nr 23:
W odpowiedzi na pytanie nr 9 z dnia 31.10.2018, jest zapis: ,,Zamawiający zgodnie z
zapisami Rozdziału V SIWZ oraz sekcji II.2.7) Ogłoszenia o zamówieniu umowa ramowa
będzie obowiązywała od dnia zawarcia umowy do dnia 30 września 2020 roku lub do
wyczerpania środków finansowych, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na jej
realizację. W związku z powyższym § 2 ust. 1 Projektu umowy ramowej – załącznik nr 4 do
SIWZ otrzymuje brzmienie: „Zamawiający może udzielać zamówień szczegółowych w
okresie od dnia zawarcia umowy ramowej do dnia 30 września 2020 roku, z
zastrzeżeniem § 3 ust. 1 niniejszej umowy.”
Zwracamy uwagę Zamawiającemu, że w zmodyfikowanym załączniku nr 4 z dnia
31.10.2018, w paragrafie 2 ust 1 nadal jest data 31.12.2019 zamiast daty 30.09.2020.
Proszę o potwierdzenie, ze Zamawiający może udzielać zamówień szczegółowych w
okresie od dnia zawarcia umowy ramowej do dnia 30 września 2020 roku.
Odpowiedź
Zamawiający zgodnie wyjaśnieniami i modyfikacją z dnia 31.10.2018r. potwierdza, że
umowa ramowa będzie obowiązywała od dnia zawarcia umowy do dnia 30 września 2020
roku lub do wyczerpania środków finansowych, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na
jej realizację (zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ w załączeniu).
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Pytanie Nr 24:
Dotyczy części 1 – zakup komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem w ilości 494
sztuk.
Jednym z kryteriów oceny ofert jest termin dostawy, stanowiący 10%. Zgodnie z zapisami
SIWZ, Wykonawca może uzyskać w tym kryterium 10 pkt za zaoferowanie terminu dostawy
2 dni roboczych. Zwracamy uwagę Zamawiającemu, ze termin dostawy 2 dni robocze czy 4
dni roboczy nie jest możliwy do spełnienia, gdyż zgodnie z zapisami załącznika nr 2 –
Zasady odbioru podstawowego przedmiotu umowy, do umowy wykonawczej załącznika nr 5,
Zamawiający dokona odbioru jakościowego w ciągu 2 dni roboczych od daty dostarczenia
sprzętu a następnie Zamawiający dokona odbioru ilościowego w ciągu dwóch dni roboczych;
przy założeniu, że odbiór jakościowy będzie pozytywny. Jak widać z powyższego sam odbiór
(jakościowy i ilościowy) będzie trwał minimum 4 dni robocze. Tym samym zaoferowanie
terminu realizacji np. 6 dni przy takich zapisach nie jest możliwe do spełnienia.
Prosimy o podanie minimalnego terminu dostawy realnego i dostosowanego, tzn
uwzględniającego zapisy umowy wykonawczej, w tym zasad odbioru jakościowego i
ilościowego.
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 do projektu
umowy wykonawczej – załącznika nr 5 do SIWZ (zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ w
załączeniu).
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