Warszawa, dnia 22.04.2020 r.
DZP-361-375-30/2020/AZ
Do wszystkich pobierających SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DZP-361-30/2020 na: „Wykonanie kompleksowej usługi
przeprowadzki jednostek Uniwersytetu Warszawskiego znajdujących się w budynku Porektorskim przy
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie”

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły od Wykonawcy zapytania. Zamawiający na
podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej
dalej ustawą udziela odpowiedzi oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmienia treść Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej także SIWZ).
Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:
Zapytanie nr 3
1. Czy w etapie 1, z poziomu -1 są do zabrania meble? Jeśli tak to w jakiej ilości, ewentualnie na której
liście są one zamieszczone?
2. Na które piętra w lokalizacjach docelowym powinno trafić mienie?
3. Czy wszystkie kartony (za wyjątkiem tych z poziomu -1) należy rozpakować?
4. Jakie dokładnie ilości mienia przeznaczone są do utylizacji (załącznik nr 5), czy wskazane
dokumenty do utylizacji należy traktować jako poufne? Czy posiadają Państwo numer BDO?
5. Kto jest odpowiedzialny za rozłącznie, demontaż, montaż i podłączenie sprzętu komputerowego,
rzutników, telewizorów, tablic etc.
6. Jakie ilości metrów bieżących/ pozycji księgozbioru do spakowania/przeniesienia należy przyjąć do
kalkulacji? W OPZ podano tylko dane dla poziomu -1 i Instytutu Historii Sztuki.
7. Ustalony w SIWZ w art. 10. OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT sposób przyznania
punktów za termin realizacji zamówienia wydaje się, że nie oddaje istoty kryterium długości
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realizacji usługi. Z uwagi na fakt, że oferenci deklarujący wykonanie usługi przykładowo w 2
tygodnie i 10 tygodni otrzymają tę samą maksymalną liczbę punktów, a zatem kryterium to nie
pozwala na dokonanie obiektywnej oceny zdolności oraz zasobów oferentów, tym samym na
dokonanie ich obiektywowej oceny. Należy wskazać, że określony w SIWZ zakres usług, a także
wymóg m.in. minimum 30 pracowników na każdy z omówionych etapów usługi pozwala przyjąć,
że usługa z powodzeniem może zostać zrealizowana w terminie poniżej 10 tygodni. Wobec
powyższego z uwagi na fakt, że kryterium czasu realizacji usługi w obecnym kształcie może zostać
uznane za pozorne, proszę o rozważenie zmiany zakresu ocen, tj. przyznanie liczby punktów w
zależności od ilości dni, w które zostanie zrealizowana usługa bez wprowadzania progu.
Odpowiedzi Zamawiającego:
1. Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w późniejszym terminie.
2. Tyniecka 4 kondygnacje, od niskiego parteru po II piętro. Prosta 3 i 5 piętro.
3. Książki oraz mienie zapakowane w pudła dostarczone przez Zamawiającego nie podlegają
rozładowaniu w miejscu docelowym. Pozostałe mienie musi być spakowane i wypakowane
(odtworzenie układ książek w bibliotekach).
4. Nie ma dokładnego spisu. Zakładamy, że niektóre meble okażą się niezdatne. Dokumenty z danymi
osobowymi nie będę utylizowane. Nie posiadamy BDO.
5.

Demontażu i montażu dokonuje wykonawca usługi chyba, że zleceniodawca uzna inaczej.

6. Mamy około 250000 woluminów, czyli ok. 10 km bieżących książek.
7. Zamawiający oszacował, że wykonanie usługi zajmie do 13 tygodni. Zamawiający nie wyraża
zgody na zaproponowaną zmianę.

Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmienia treść Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia:

art. 3 § 3 ust. 1 SIWZ jest:
„Wymagany termin (okres) realizacji zamówienia: 13 tygodni od dnia podpisania umowy (nie wcześniej
niż od 01.06.2020 r.).”
art. 3 § 3 ust. 1 SIWZ powinno być:
„Wymagany termin (okres) realizacji zamówienia: 13 tygodni od dnia podpisania umowy (nie wcześniej
niż od 29.06.2020 r.).”
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W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.
Składanie ofert z dnia 24.04.2020 r. godz. 10.00. na dzień 05.05.2020 r. godz. 10.0
Otwarcie ofert z dnia 24.04.2020 r. godz. 10.15. na dzień 05.05. 2020 r. godz. 10.15.

Z poważaniem
Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

mgr Kazimierz Dukaczewski
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