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Dyrektor Generalny 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
 

Warszawa, 16 lipca 2021 r. 

BBA-2.262.14.2021 

Wszyscy uczestnicy postępowania 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

 
 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia  

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), 

zwanej dalej „ustawą Pzp”, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami  

o wyjaśnienie treści SWZ.  

 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający 

udziela następujących wyjaśnień: 

 

Wniosek nr 1: 

Czy Kryterium parametry techniczno – funkcjonalne (P), cyt. „Za zaoferowanie komputera 

przenośnego, który ponad minimalne wymagania posiada dodatkowo jasność wyświetlacza 

powyżej 450 cd/m2 – Wykonawca otrzyma 4 pkt.” dotyczy jedynie komputera typ 1, czy też 

tego typu komputera dotyczy kolejny oceniany parametr, tj. „Za zaoferowanie komputera 

przenośnego, który ponad minimalne wymagania posiada dodatkowo możliwość instalacji  

4 dysków SSD – Wykonawca otrzyma 16 pkt.”. 

Za taką interpretacją przemawia fakt, że w przypadku komputera przenośnego typ 2 

Zamawiający wymaga zaoferowania komputera z 4 dyskami SSD. 

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że kryterium parametry 

techniczno – funkcjonalne (P): „Za zaoferowanie komputera przenośnego, który ponad 

minimalne wymagania posiada dodatkowo jasność wyświetlacza powyżej 450 cd/m2 – 

Wykonawca otrzyma 4 pkt.” dotyczy wyłącznie komputera typ 1. Jednocześnie Zamawiający 

informuje, że dokonuje zmiany SWZ w ten sposób, że kolejny oceniany parametr, tj. „Za 

zaoferowanie komputera przenośnego, który ponad minimalne wymagania posiada 

dodatkowo możliwość instalacji 4 dysków SSD – Wykonawca otrzyma 16 pkt.” dotyczy 

wyłącznie komputera typ 1.  
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Wniosek nr 2: 

Czy zapis dotyczący kryteriów oceny ofert: „Za zaoferowanie komputera przenośnego, który 

ponad minimalne wymagania posiada dodatkowo możliwość instalacji 4 dysków SSD – 

Wykonawca otrzyma 16 pkt.” należy rozumieć konieczność zaoferowania komputera, który 

posiada możliwość instalacji 4 dysków SSD, czy też dodatkowych czterech dysków SSD ? 

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że zapis dotyczący kryteriów 

oceny ofert: „Za zaoferowanie komputera przenośnego, który ponad minimalne wymagania 

posiada dodatkowo możliwość instalacji 4 dysków SSD – Wykonawca otrzyma 16 pkt.” należy 

rozumieć konieczność zaoferowania komputera, który posiada możliwość instalacji 4 dysków 

SSD.  

 

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 137 ustawy Pzp dokonał zmiany treści SWZ  
w następujący sposób: 
 

1) W pkt 2.1. części III SWZ:  
 

Kryterium parametry techniczno – funkcjonalne (P) 

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób: 

 

• Za zaoferowanie komputera przenośnego, który ponad minimalne wymagania 

posiada dodatkowo BIOS umożliwiający nadanie komputerowi przez administratora 

niezmazywalnego i bez możliwości jego edycji numeru inwentarzowego (pole to musi 

uwzględniać również znaki specjalne np. @#&*) - Wykonawca otrzyma 4 pkt  

- dotyczy komputerów typ 1 i 2 

• Za zaoferowanie komputera przenośnego, który ponad minimalne wymagania 

posiada dodatkowo jasność wyświetlacza powyżej 450 cd/m2 – Wykonawca otrzyma 

4 pkt - dotyczy tylko komputera typ 1 

• Za zaoferowanie komputera przenośnego, który ponad minimalne wymagania 

posiada dodatkowo możliwość instalacji 4 dysków SSD – Wykonawca otrzyma 16 pkt 

- dotyczy tylko komputera typ 1 

 
2) W formularzu ofertowym: 

 
Oświadczamy, że oferowane komputery przenośne typ 1 i 2 posiadają następujące 

parametry (*niepotrzebne skreślić. Nieskreślenie żadnego z wyrazów jest równoznaczne  

z oświadczeniem o oferowaniu  komputerów o minimalnych parametrach wskazanych w SWZ): 
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• ponad minimalne wymagania posiadają dodatkowo BIOS umożliwiający nadanie 

komputerowi przez administratora niezmazywalnego i bez możliwości jego edycji 

numeru inwentarzowego (pole to musi uwzględniać również znaki specjalne np. 

@#&*) - dotyczy komputerów typ 1 i 2 – TAK/NIE* 

• ponad minimalne wymagania posiadają dodatkowo jasność wyświetlacza powyżej 

450 cd/m2 - dotyczy tylko komputera typ 1 – TAK/NIE* 

• ponad minimalne wymagania posiadają dodatkowo możliwość instalacji 4 dysków 

SSD - dotyczy tylko komputera typ 1 – TAK/NIE* 

 
 
Powyższe odpowiedzi stanowią modyfikację treści SWZ. Ofertę wraz z wymaganymi 

dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/pn/uokik - w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania do dnia do dnia 30.07.2021 r. do godziny 11:00. 

Otwarcie ofert następuje w dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. do dnia 

30.07.2021 r. o godz. 11:15. 

  

Anna Pawłowska 
Dyrektor 

Biura Budżetu i Administracji 
/podpisano elektronicznie/ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (po zmianach)  
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Załącznik Nr 5 do SWZ 

……………………………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy)  

Tel. .................................................... 

REGON ..............................................  

NIP .................................................... 

Urząd Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów 

pl. Powstańców Warszawy 1 

00 – 950 Warszawa 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

(nr post. BBA-2.262.14.2021) 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym  

w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wyliczony zgodnie 

z poniższym formularzem cenowym, na następujących warunkach zamówienia: 

 

Przedmiot 
Liczba 

sztuk 

Cena 

jednostkowa  

netto 

Kwota 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

(kolumna 3+4) 

RAZEM: 

Wartość 

brutto 

(kolumna 2x5) 

1 2 3 4 5 6 

Komputer przenośny (Typ 1) 

marka: ………………………… 

model …………………………. 

3     

Komputer przenośny (Typ 2) 

marka: ………………………… 

model …………………………. 

1     

Razem (suma kolumny 6)  

 

 

UWAGA: Brak wpisania modelu i/lub marki urządzenia spowoduje odrzucenie oferty na podstawie  

art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

 

Cena ryczałtowa za wykonanie całości przedmiotu zamówienia: ………………………. zł netto. 

(słownie złotych: ...................................................................................................................netto),  

……………………………………………………. zł brutto,  
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(słownie złotych: ................................................................................................................... brutto) 

 

Oświadczamy, że udzielamy ……………… miesięcy gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru  

na dostarczony sprzęt komputerowy (minimum 36 miesięcy).* 

(*Oferta Wykonawcy, który zaoferuje krótszy okres gwarancji od minimalnego wymaganego SWZ  

(36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru) zostanie uznana za niezgodną z warunkami 

zamówienia i odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

Brak wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji w formularzu ofertowym będzie uznane  

za równoważne oświadczeniu, że Wykonawca oferuje minimalny 36 – miesięczny okres gwarancji  

i otrzyma 0 punktów.) 

 

Oświadczamy, że dostarczymy sprzęt komputerowy w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania 

umowy. 

 

Oświadczamy, że oferowane komputery przenośne typ 1 i 2 posiadają następujące parametry  

(*niepotrzebne skreślić. Nieskreślenie żadnego z wyrazów jest równoznaczne z oświadczeniem  

o oferowaniu  komputerów o minimalnych parametrach wskazanych w SWZ): 

 

• ponad minimalne wymagania posiadają dodatkowo BIOS umożliwiający nadanie 

komputerowi przez administratora niezmazywalnego i bez możliwości jego edycji 

numeru inwentarzowego (pole to musi uwzględniać również znaki specjalne  

np. @#&*) - dotyczy komputerów typ 1 i 2 – TAK/NIE* 

• ponad minimalne wymagania posiadają dodatkowo jasność wyświetlacza powyżej 450 

cd/m2 - dotyczy tylko komputera typ 1 – TAK/NIE* 

• ponad minimalne wymagania posiadają dodatkowo możliwość instalacji 4 dysków SSD 

- dotyczy tylko komputera typ 1  – TAK/NIE* 

 

Oświadczam/y, że oferowana cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający  

w przypadku wyboru niniejszej oferty.  

 

Oświadczamy, że oferowany sprzęt komputerowy spełnia wszystkie minimalne wymagania 

Zamawiającego określone w Załączniku Nr 1 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / 

Dane techniczne oferowanego sprzętu”. 

W trybie art. 225 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że wybór naszej oferty 

nie będzie/będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, 

wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. 

Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

…………………………………………………………………………………………………………………  

oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: ……………..……………. zł 
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UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór 

oferty prowadziłby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie  

z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany 

do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT. 

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pozyskaliśmy w celu ubiegania się  

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem i ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie 

wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ. 

Oświadczam/y, że projektowane postanowienia umowy – stanowiące Załącznik Nr 7 do niniejszej  

SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 

do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

Akceptuję/emy warunki płatności określone przez Zamawiającego w projektowanych 

postanowieniach umowy. 

 

Zamówienia realizuję/emy sami/ przy udziale Podwykonawców*  

* niepotrzebne skreślić 

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia: 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Nazwa podwykonawców (jeżeli są znane) ……………………………………………………… 

 

Dane kontaktowe w sprawie niniejszego postępowania: 

      Imię i Nazwisko 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 Adres: 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 Telefon: 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 Adres e-mail: 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 

Rodzaj Wykonawcy (zaznaczyć właściwe): 

 mikroprzedsiębiorstwo 

 małe przedsiębiorstwo 

 średnie przedsiębiorstwo 

 jednoosobowa działalność gospodarcza 
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 osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 

 inny rodzaj 

 

(*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót 

lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 

przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 

milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR).” 

 

 

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są: 

- ......................................................................................................................................  

- ...................................................................................................................................... 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

 

 

 


