URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Warszawa, dn. 30 maja 2022 r.

Wykonawcy
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 w związku
z art. 280 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) pn. „Roboty remontowo-budowlane w obiektach
UKE”– sprawa numer BA.WZP.26.19.2022.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Zamawiający, Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej, działając na podstawie art.
284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, poniżej udostępnia treść zapytań
(bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Warunków
Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”:
Pytanie nr 1:
Dotyczy rozdziału 18. Punkt 1 SWZ:
1) Prosimy o wyjaśnienie, czy pojęcie: „Okres gwarancji jakość”, należy rozumieć jak
gwarancje Wykonawcy na wykonane prace oraz gwarancję producenta dostarczonych
urządzeń i ich elementów? Tzn.: Czy Wykonawca nie podlegający odrzuceniu, musi zapewnić
w swojej ofercie gwarancje producenta urządzeń i ich części w wymiarze nie mniejszym niż
48mc?
2) Prosimy o wyjaśnienie, czy Wykonawca jest zobligowany do ujęcia w wartości swojej oferty
kosztów związanych z zapewnieniem wymaganych przez producenta urządzeń lub jego
autoryzowane przedstawicielstwo okresowych, autoryzowanych przeglądów okresowych w
okresie gwarancji podstawowej lub rozszerzonej?
3) Czy Wykonawca w okresie gwarancji producenta jest zobligowany jest do ujęcia w wartości
swojej oferty, kosztów związanych z wymianą materiałów eksploatacyjnych (pochodzących z
oficjalnego kanału sprzedaży producenta) takich jak filtry i kociołki do nawilżacza oraz w jakiej
częstotliwości w każdym roku gwarancji producenta?
Odpowiedź:
1) Zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca ma dostarczyć sprzęt z gwarancją producenta.
Ponadto gwarancja jakości dotyczy wszystkich wykonanych prac w inwestycji.
2) Tak, Wykonawca jest zobligowany do ujęcia w wartości swojej oferty kosztów związanych
z zapewnieniem wymaganych przez producenta urządzeń lub jego autoryzowane
przedstawicielstwo okresowych, autoryzowanych przeglądów okresowych w okresie gwarancji
podstawowej lub rozszerzonej.
3) Zamawiający nie
eksploatacyjnych.

Urząd Komunikacji Elektronicznej
01-211 Warszawa
ul. Giełdowa 7/9

wymaga

od Wykonawcy

uwzględnienia

Sprawę prowadzi:
Sylwia Walewska tel. 22 534 92 28;

kosztów

materiałów

1/4

Pytanie nr 2:
- sprawa Oświadczenia „wojennego” Urzędowa nazwa tego oświadczenia to „Oświadczenie o
podstawach wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r.”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w rozdziale 7 pkt 1 SWZ dodaje się postanowienie w brzmieniu:
Żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie:
a) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację
na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym
rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr
833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1);
b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
W przypadku Wykonawcy wykluczonego zgodnie z pkt 1 lit. a) i b), Zamawiający odrzuca ofertę
Wykonawcy wykluczonego z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy
Pzp w związku z 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r, poz. 835)
Ponadto rozdział 9 ust 1 pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
1. DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie wskazanym w Rozdziale 7 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód
potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
– wzór stanowi Załącznik nr 2 oraz załącznik nr 13 do SWZ;
Oświadczenie, o którym mowa wyżej składają odrębnie:
a) Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia
Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
b) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza
brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy,
c) podwykonawcy, na których zasobach Wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak
podstaw wykluczenia podwykonawcy;
Pytanie nr 3
Zgodnie z zapisami SWZ, Rozdział 18, punkt 3 jednym z kryteriów ceny jest „okres gwarancji
jakości”. Prosimy o potwierdzenie, że wymaga się gwarancji producenta na główne
urządzenia, takie jak: klimatyzatory, UPSy, baterie, system gaszenia gazem?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga gwarancji producenta na wszystkie dostarczone
urządzenia.
Pytanie nr 4
Dot. SWZ, Rozdział 18, punkt 3. Prosimy o potwierdzenie, że na etapie składania ofert lub
podpisywania umowy, Wykonawca powinien przedstawić oświadczenie producentów, co
najmniej dla kluczowych urządzeń (np. klimatyzatory, UPSy, baterie, rozdzielnice, system
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gaszenia gazem), dotyczące deklaracji wykupienia wsparcia gwarancyjnego producenta na
okres deklarowany w ofercie?
Odpowiedź: Gwarancja musi zostać dostarczona w momencie podpisania protokołu odbioru
końcowego na wszystkie dostarczone urządzenia i wykonane roboty remontowo-budowlane.
Pytanie nr 5
Dot. SWZ, Rozdział 4, Informacje dodatkowe. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent na
etapie składania ofert, w przypadku zastosowania zamienników, przedstawił listę zamiennych
elementów (z podaniem producenta, typu, modelu) wraz z szczegółowymi parametrami
technicznymi i potwierdzeniem spełnienia wymagań dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca przed zawarciem Umowy przedłoży
Zamawiającemu kosztorys opracowany metodą kalkulacji szczegółowej.

Pytanie nr 6
Dot. SWZ, Rozdział 4, Informacje dodatkowe. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie
rozwiązań nie będących seryjną produkcją a jednorazowym autorskim wykonaniem? Pytanie
wynika z faktu, że przedmiot zamówienia został opisany precyzyjnie jako rozwiązanie spójne
oparcie o rozwiązania handlowe dostępne na rynku polskim. Pytanie ma na celu
doprecyzowanie, że Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań jednokrotnego wykonania
wytworzone jako autorskie rozwiązanie, modyfikacja funkcjonalności produktu pod to
postępowanie w celu spełnienia, nie będące dostępne na rynku jako produkt handlowy z marką
handlową.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby produkty dostarczone był produkowane seryjnie i
dostępne w obrocie handlowym.
Pytanie nr 7
Dot. SWZ, Rozdział 18, punkt 3. Czy w związku z wymaganiem Zamawiającego w zakresie
wydłużonej gwarancji, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń dla których ilość
autoryzowanych firm serwisujących jest mniejsza niż dwie na terenie Polski? Pytanie wynika
z faktu, że minimalne wymagania SWZ nie są w stanie opisać precyzyjnie poziomu
wymaganego serwisu gwarancyjnego. Przedmiotem postępowania jest infrastruktura
krytyczna a pojedynczy punkt serwisu w postaci jednoosobowych lub jednooddziałowych firm
z autoryzacją producenta mocno ograniczają konkurencyjność ofert w zakresie świadczonych
usług. Dalej w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa, zamawiający zostanie bez wsparcia
serwisu gwarancyjnego producenta na terenie Polski. Mamy przekonanie, że co najmniej dwa
punkty serwisowe na terenie Polski zapewnią Zamawiającemu stabilność świadczonych usług
i oczekiwany poziom jakości usług wsparcia gwarancyjnego producenta, co jest uregulowane
polityką producencką zachowania ciągłości eksploatowanych urządzeń u klientów i
świadczonych usług (z ang. safety policy).
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zapewnienia autoryzowanych firm serwisujących na
terenie Polski ale nie stawia wymogu w zakresie ilości.
Pytanie nr 8
W projekcie Umowy § 9, ust. 3. zapisano: „Sumaryczny limit kar, jakie mogą być naliczone na
postawie Umowy, nie przekroczy 100% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7ust. 1 Umowy.”
W praktyce rynkowej wysokość sumarycznych kar umownych zazwyczaj ograniczona jest do
10-30% wartości Umowy. Czy wobec obecnych problemów z łańcuchami dostaw urządzeń i
materiałów od producentów, wywołanych sytuacją pandemiczną, oraz toczącą się wojną w
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Ukrainie, Zamawiający zgodzi się ograniczyć wysokość sumarycznych kar umownych do
poziomu rynkowego, mniej ryzykownego dla wykonawców?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości sumarycznych kar
umownych.

Z poważaniem
Paweł Józefacki
Dyrektor Biura Informatyki
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