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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
 

BIURO ADMINISTRACJI 
 

 Warszawa, dnia 5 lipca 2019 r. 
BA.WZP.26.23.2019.8  

 

Wykonawcy  

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Dostawę i instalację systemu do pomiaru 
swoistego tempa pochłaniania energii (SAR) od urządzeń radiowych”. Sprawa 
numer: BA.WZP.26.23.2019. 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający 
odpowiada na pytania zadane przez Wykonawców: 
 
Pytanie 1.   
W związku z zapisem w SIWZ, VI. 3) „Wykonawca dla spełnienia powyższego warunku 
zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach 
wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych dostaw, wykonał minimum 1 dostawę systemu do pomiaru swoistego tempa 
pochłaniania energii od urządzeń radiowych – o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł 
brutto (słownie złotych: trzysta tysięcy, 00/100)”, czy Zamawiający zamiast „wykonał 
minimum 1 dostawę systemu do pomiaru swoistego tempa pochłaniania energii od urządzeń 
radiowych – o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto” dopuszcza „wykonał minimum 
1 dostawę systemu pomiarowego / urządzenia pomiarowego – o wartości nie mniejszej niż 
300 000,00 zł brutto”? 
 
Odpowiedź na pytanie 1.  
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy 
Pzp Zamawiający zmienia treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej 
SIWZ, w następującym zakresie, tj.: 
 

 punkt VI.3) SIWZ  o brzmieniu: 
 

Wykonawca dla spełnienia powyższego warunku zobowiązany jest wykazać, że 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach wykonanych dostaw, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, 
wykonał minimum 1 dostawę systemu do pomiaru swoistego tempa pochłaniania 
energii od urządzeń radiowych – o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto 
(słownie złotych: trzysta tysięcy, 00/100).  
 
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach 
innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć na PLN według średniego 
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kursu NBP na dzień zawarcia danej umowy, podając datę i kurs. Przeliczenia 
samodzielnie dokonuje Wykonawca. W sytuacji, gdy umowa została zawarta w dniu, 
w którym nie były publikowane kursy walut obcych przez Narodowy Bank Polski, 
Wykonawca przyjmuje do przeliczeń średni kurs walut obcych Narodowego Banku 
Polskiego z najbliższego dnia, następującego po dniu zawarcia danej umowy, w którym 
Narodowy Bank Polski opublikuje średnie kursy walut obcych. 

 

 otrzymuje brzmienie: 
 

Wykonawca dla spełnienia powyższego warunku zobowiązany jest wykazać, że 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach wykonanych dostaw, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, 
wykonał minimum 1 dostawę systemu lub urządzenia  do pomiaru urządzeń 
radiowych lub badań kompatybilności elektromagnetycznej – o wartości nie mniejszej 
niż 300 000,00 zł brutto (słownie złotych: trzysta tysięcy, 00/100).  
 
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach 
innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć na PLN według średniego 
kursu NBP na dzień zawarcia danej umowy, podając datę i kurs. Przeliczenia 
samodzielnie dokonuje Wykonawca. W sytuacji, gdy umowa została zawarta w dniu, 
w którym nie były publikowane kursy walut obcych przez Narodowy Bank Polski, 
Wykonawca przyjmuje do przeliczeń średni kurs walut obcych Narodowego Banku 
Polskiego z najbliższego dnia, następującego po dniu zawarcia danej umowy, w którym 
Narodowy Bank Polski opublikuje średnie kursy walut obcych. 

 
 
Pytanie 2. 
W związku z niejednoznacznymi zapisami w SIWZ dotyczącymi waluty w jakiej powinna być 
złożona oferta: w SIWZ, XII. 2. „Cenę oferty należy podać w euro, z dokładnością do 2 miejsc 
po przecinku.”, a we wzorze formularza ofertowego: „3) cena mojej (naszej) oferty za 
realizację całości niniejszego zamówienia wynosi brutto5 (wraz z podatkiem VAT): 
................................................................ zł (słownie złotych: 
....................................................................................., …./100 )”; czy należy przyjąć, że cenę 
należy podać w PLN?   
 
 
Odpowiedź na pytanie 2.  
Cenę należy podać w PLN. 
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy 
Pzp Zamawiający zmienia treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej 
SIWZ, w następującym zakresie, tj.: 
 

 punkt XII.2. SIWZ  o brzmieniu: 
 

2. Cenę oferty należy podać w euro, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 
 

 otrzymuje brzmienie: 
 

2. Cenę oferty należy podać w PLN, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 
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Pytanie 3. 
W związku z zapisem w SIWZ, XXII. 3. „(…) Wykonawca w kryterium oceny ofert „Długość 
okresu gwarancji (G)” otrzyma punkty za zaoferowaną długość okresu gwarancji na tester 
radiokomunikacyjny”, czy należy przyjąć, że zamiast „tester radiokomunikacyjny” powinno 
być „system do pomiaru swoistego tempa pochłaniania energii od urządzeń radiowych”? To 
samo dotyczy: Załącznik nr 2 do wzoru umowy – Wzór protokołu odbioru systemu, „1. W 
dniu …………………….. 2019 r. Wykonawca dostarczył i przekazał do odbioru Zamawiającemu 
Tester:”, czy należy przyjąć, ze zamiast „Tester” powinno być „System”? 
 
 
Odpowiedź na pytanie 3. 
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy 
Pzp Zamawiający zmienia treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej 
SIWZ, w następującym zakresie, tj.: 
 

 punkt XXII.3. SIWZ  o brzmieniu: 
 
W kryterium Wartość merytoryczna oferty każda oferta otrzyma punkty przyznane na 
zasadach opisanych poniżej.  
 
Wykonawca w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji (G)” otrzyma punkty za 
zaoferowaną długość okresu gwarancji na tester radiokomunikacyjny: 
 

1) 15 pkt – za zaoferowanie okresu gwarancji nie krótszego niż 36 miesięcy, 
2) 30 pkt – za zaoferowanie okresu gwarancji nie krótszego niż 48 miesięcy. 

 
Wykonawca wpisuje oferowany okres gwarancji w punkcie 5 formularza ofertowego 
sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 
 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w pkt 5 formularza ofertowego, oferowanego 
okresu gwarancji, zastosowanie  będzie miał wymagany minimalny 24 miesięczny okres 
gwarancji. W takim przypadku oferta otrzyma 0 (zero) punktów w kryterium Długość okresu 
gwarancji (G). 
 
 

 otrzymuje brzmienie: 
 
W kryterium Wartość merytoryczna oferty każda oferta otrzyma punkty przyznane na 
zasadach opisanych poniżej.  
 
Wykonawca w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji (G)” otrzyma punkty za 
zaoferowaną długość okresu gwarancji na system do pomiaru swoistego tempa pochłaniania 
energii (SAR) od urządzeń radiowych: 
 

1) 15 pkt – za zaoferowanie okresu gwarancji nie krótszego niż 36 miesięcy, 
2) 30 pkt – za zaoferowanie okresu gwarancji nie krótszego niż 48 miesięcy. 
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Wykonawca wpisuje oferowany okres gwarancji w punkcie 5 formularza ofertowego 
sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 
 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w pkt 5 formularza ofertowego, oferowanego 
okresu gwarancji, zastosowanie  będzie miał wymagany minimalny 24 miesięczny okres 
gwarancji. W takim przypadku oferta otrzyma 0 (zero) punktów w kryterium Długość okresu 
gwarancji (G). 
 
 

 punkt 1. w Załączniku nr 2 do wzoru umowy – Wzorze protokołu odbioru Systemu 
o brzmieniu: 

 
1. W dniu      …………………….. 2019 r. Wykonawca dostarczył i przekazał do odbioru 

Zamawiającemu  Tester: 

 

 otrzymuje brzmienie: 
 
2. W dniu      …………………….. 2019 r. Wykonawca dostarczył i przekazał do odbioru 

Zamawiającemu  System do pomiaru swoistego tempa pochłaniania energii (SAR) od 
urządzeń radiowych: 

 
Pytanie 4. 
Zamawiający we wzorze umowy, np. w §7, określając wysokość kar w przypadku: „1) 
niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 2 ust. 4” „2) niedotrzymania terminu 
wyznaczonego w sposób określony w § 4 ust. 3 umowy” oraz „4) niedotrzymania terminu 
naprawy, o którym mowa w § 6 ust. 5 umowy” nie określił limitu górnego kary. Czy 
Zamawiający dopuszcza zmianę w treści umowy określającą limit górny tych kar i czy 
dopuszcza ustalenie tego limitu na poziomie 10 % wartości Zamówienia. 
 
Odpowiedź na pytanie 4. 
Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany przez zadającego przedmiotowe pytanie. 
Zamawiający informuje, iż w § 7 ust. 5 wzoru umowy określił, że – op. cit. z SIWZ:  
 

5. Sumaryczny limit kar umownych, które mogą zostać naliczone Wykonawcy, wynosi 
100% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

 
 
Dodatkowo Zamawiający informuje, iż w wyniku udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania, 
zmiany treści SIWZ, działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp termin składania i otwarcia 
ofert przedłużony zostaje do dnia  23 lipca 2019 r., celem umożliwienia potencjalnym 
Wykonawcom zapoznania się z wyżej wymienionymi odpowiedziami, przygotowania ofert lub 
wprowadzenia zmian w ofertach. 
Godziny i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 
Ponadto w związku ze zmianą treści SIWZ, która prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu (patrz odpowiedź na pytanie numer 1), Zamawiający działając na podstawie art. 38 
ust. 4a punkt 2 ustawy Pzp zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu poprzez przekazanie Urzędowi 
Publikacji Unii Europejskiej sprostowania tego ogłoszenia w zakresie zmienionej treści SIWZ, oraz 
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działając na podstawie art. 12a ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert o czas 
niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach (do dnia  23 lipca 2019 r.)   
 
 

 
W związku z powyższą zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający  działając na 
podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia dodatkowo treść SIWZ  w następującym zakresie:  

 
- istniejący zapis w punkcie XVIII.1. SIWZ o brzmieniu: 
 

XVIII. Termin i sposób składania ofert. 
 

1. Ofertę należy złożyć w sposób opisany w pkt XVIII.2 w nieprzekraczalnym terminie: 
 

do dnia  08/07/2019 r. do godz. 10:00 
 

2.  Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla 
wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać 
adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 
postępowaniem. 

3.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie terminu na 
wniesienie odwołania. 

 
- otrzymuje brzmienie: 

 
XVIII. Termin i sposób składania ofert. 
 

1. Ofertę należy złożyć w sposób opisany w pkt XVIII.2 w nieprzekraczalnym terminie: 
 

do dnia  23/07/2019 r. do godz. 10:00 
 

2.  Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz 
publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla 
wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać 
adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 
postępowaniem. 

3.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie terminu na 
wniesienie odwołania. 

 
 

- istniejący zapis w punkcie XX SIWZ o brzmieniu: 
 
XX. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju 
nr 08.21 (Sala Konferencyjna):  
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w dniu   08/07/2019 r. o godz. 10:30 

 
 

- otrzymuje brzmienie: 
 

XX. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju 
nr 08.21 (Sala Konferencyjna):  

w dniu   23/07/2019 r. o godz. 10:30 
 
 

Z poważaniem  

Dyrektor Biura 

Administracji 

Barbara Jamróz 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


