POWIAT KARKONOSKI – STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE

Jelenia Góra, dnia 14 czerwca 2021 r.
BZP.272.2.14.2021

Wyjaśnienia dotyczące treści Zapytania ofertowego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:
„Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych A4/A3 w okresie 4 lat”

Powiat Karkonoski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze przedstawia poniżej odpowiedzi na
pytania dotyczące treści Zapytania ofertowego:
Pytanie 1: W „zapytanie_bzp.272.2.14.2021" w punkcie IV jest opisany sposób obliczania
punktacji stanowiącej kryterium wyboru. Bardzo prosimy o odpowiedź jaką ilość punktów
za Kryterium II – OPŁATA ZA WYDRUK uzyska oferent, który w formularzu ofertowym
w pozycji II „Łączna wartość za wydruki" wskaże wartość 0,00 zł, wynikającą z udzielania
miesięcznego rabatu ilościowego równego lub przekraczającego szacunkowe ilości wydruków?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Wykonawca, który w formularzu ofertowym
w pozycji II „Łączna wartość za wydruki" wskaże wartość 0,00 zł, wynikającą z udzielania
miesięcznego rabatu ilościowego równego lub przekraczającego szacunkowe ilości wydruków,
otrzyma maksymalną ilość punktów za Kryterium II – OPŁATA ZA WYDRUK.
Zamawiający informuje, że niezwłocznie dokona zmiany zapisów dotyczących sposobu oceny
ofert – poprzez wskazanie w Dziale IV ad. 2 uwagi, że w przypadku, gdy w Kryterium II
zaoferowana zostanie łączna opłata: 0,00 zł, Zamawiający do każdej z ofert doliczy wartość:
0,01 – w celu obliczenia ilości punktów w przedmiotowym kryterium oceny ofert.

Pytanie 2: W przedstawionej UMOWIE DZIERŻAWY (zal_2_bzp.272.2.14.2021) w paragrafie
nr 8 w pkt. 2 ppkt 1) zawarte są kary umowne za opóźnienie w realizacji zobowiązań Wykonawcy
wynikających z § 5 wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2, za każdy
dzień opóźnienia. Zaproponowane kary odnoszą się do całej wartości kontraktu, co znacząco
podnosi ich wartość i odbiega od standardów rynkowych. Wnioskujemy o obniżenie wysokości
kary do poziomu 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2, za każdy dzień
opóźnienia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmiany zapisów projektu umowy
stanowiącej załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego – zaproszenia do złożenia oferty.
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Pytanie 3: Proszę o informację, czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca wymieniał osobiście
tonery w urządzeniach czy dopuszcza wymianę tonera przez użytkowników po uprzednim
przeszkoleniu?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem §5 ust. 1. pkt 2 projektu umowy –
Załącznika Nr 2 do Zapytania ofertowego, Wykonawca zobowiązany będzie m.in.
do dostarczenia i wymiany wszystkich części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
niezbędnych do naprawy i prawidłowego funkcjonowania urządzenia.

Otrzymane pytania dotyczące wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego oraz udzielone
wyjaśnienia stają się integralną częścią Zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu
ofert.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wprowadził zmianę w Zapytaniu ofertowym –
zaproszeniu do złożenia oferty. Wykonawcy winni korzystać z dokumentu oznaczonego:
„po zmianach z dnia 14.06.2021 r.”, który zastępuje dotychczasowy dokument.
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