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Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w załączeniu
przesyłam, zapytania zgłoszone przez Oferentów i odpowiedzi udzielone przez
Zamawiającego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczących
przetargu WDA.272.5.2015 na dostawę sprzętu i aparatury laboratoryjnej na
potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Treść zapytania nr 1
Prosimy o wyjaśnienie kryteriów oceny ofert - zapis w SIWZ wydaje się niepełny i zawiera
błędy - np. brak powiązania pomiędzy maksymalną ilością punktów jakie może otrzymać
oferta za kryterium "cena" ( czyli 80) a wzorem "PI1 = (najniższa cena oferty / cena badanej
oferty) x 95". Poza tym wzór " PI2 = Liczba punktów oferty badanej/Najwyższa liczba
punktów = W" jest najprawdopodobniej błędny.

Odpowiedź
W kryterium ceny wzór powinien wyglądać:
„PI1 = (najniższa cena oferty/cena badanej oferty)x80 = liczba punktów” - i w ten sposób
będą oceniane oferty
W kryterium okres gwarancji wzór powinien wyglądać następująco
„PI2 = (liczba punktów oferty badanej/najwyższa liczba punktów)x20 = liczba punktów” – i
w ten sposób będą oceniane oferty

Treść zapytania nr 2
Jaka jest wartość wagi "W"

Odpowiedź
Wartości wagi „W” :
- w ocenie okresu gwarancji wynosi 20 %
- w ocenie ceny oferty brutto wynosi 80 %

Treść zapytania nr 3
Czy "Najwyższa liczba punktów " w kryterium "gwarancja" oznacza liczbę punktów
najwyższą możliwą do uzyskania , czyli 10 ? Jeśli nie, to prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź
Najwyższa ilość punktów jaką można otrzymać w kryterium „okres gwarancji” wynosi 20.
Przykład:
Gwarancja sprzętu wynosi 42 m-ce więc oferta otrzymuje 10 pkt. Zgodnie z wyżej podanym
wzorem „PI2 = (10/10) x 20 = 20

Treść zapytania nr 4
Dotyczy części 17 - pozycja 1: podane przez Zamawiającego parametry szczegółowe
odpowiadają Mikrowirówce - Vortex FV 2400, a nie FVL 2400 ( model FVL 2400 posiada
pokrywę), jednak prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza :
- zasilanie [V/Hz} – 230/50,60 Hz,
- wagę {kg} – 1,4
- RCF – max. 450 x g (dla zasilania 230 V/50Hz) i 700 x g ( dla zasilania 230 V / 60 Hz)
przy spełnieniu pozostałych wymagań SIWZ ? Powyższe parametry są parametrami
Mikrowirówki - Vortexu FV 2400, podanymi przez jej producenta.

Odpowiedź
Tak - zamawiający dopuszcza :
- zasilanie [V/Hz} – 230/50,60 Hz,
- wagę {kg} – 1,4
- RCF – max. 450 x g (dla zasilania 230 V/50Hz) i 700 x g ( dla zasilania 230 V / 60 Hz)
przy spełnieniu pozostałych wymagań SIWZ dla np.FVL2400

Treść zapytania nr 5
Dotyczy części 12:
5.1. Czy Zamawiający dopuszcza pobór mocy płatkarki 550 W, przy spełnieniu pozostałych
wymagań ? Jeśli nie, to prosimy o uzasadnienie.
5.2. Czy Zamawiający dopuszcza wydajność 90 kg/dobę i pojemność zbiornika 20 kg przy
spełnieniu pozostałych wymagań ? Jeśli nie, to prosimy o uzasadnienie.

Odpowiedź
5.1 Tak - zamawiający dopuszcza pobór mocy płatkarki 550 W, przy spełnieniu pozostałych
wymagań.
5.1 Tak - zamawiający dopuszcza wydajność 90 kg/dobę i pojemność zbiornika 20 kg przy
spełnieniu pozostałych wymagań.
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