Częstochowa, dnia 15 lipca 2021 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji
o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art.
3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami) o udzielenie zamówienie
publicznego na Budowę nowej serwerowni dla Oczyszczalni Ścieków „WARTA”
S.A. w Częstochowie.
Numer referencyjny: 20/TEN/2021
Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00107972/01 z dnia 8 lipca 2021 r.
Zamawiający - Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie informuje, że w dniu 9 lipca 2021 r., tj. w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późniejszymi
zmianami) [dalej ustawa Pzp] Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji
Warunków Zamówienia [dalej SWZ].
W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1:
Zamawiający nie wymaga wg swz przedstawienia tabeli oferowanych technologii i
producentów ani przedstawienia kart katalogowych oferowanych rozwiązań.
Wg Wykonawcy zasadnym byłoby chociaż wymagać od oferenta już do oferty
przedstawienia kart katalogowych na główne urządzenia czyli klimatyzacje precyzyjna,
UPSy, rozdzielnie elektryczne, system LAN, szafy Rack.
Wg wiedzy Wykonawcy, Zamawiający ma pewne standardy rozwiązań w swoim
przedsiębiorstwie i zasadnym byłoby móc zweryfikować na wczesnej fazie wyboru
oferty czy Wykonawca te standardy spełnia.
Nie wystarczającym jest w opinii Wykonawcy fakt, iż oferta „jest zgodna z projektem”
bo to nie pozwala Zamawiającemu na prawidłową ocenę ofert pod kątem technicznym
i daje Wykonawcom niestety możliwość subiektywnej oceny - bardzo często błędnej
zgodności z projektem swojej oferty.
Takie podejście zapewni przede wszystkim Zamawiającemu właściwe porównanie
ofert, które np. mogą znacznie różnić się co do zaproponowanych kwot za wykonanie
całości zadania.
Prosimy o wprowadzenie wymogu przedstawienia kart katalogowych co do urządzeń
jak wyżej już na etapie oferty.”
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Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje, że wniosek Wykonawcy nie stanowi pytania o wyjaśnienie
treści SWZ.
Niezależnie od powyższego Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na
wprowadzenie do SWZ wymogu przedstawienia kart katalogowych co do głównych
urządzeń wskazanych przez Wykonawcę w treści „pytania” już na etapie składania
ofert .
W związku z powyższym zapisy SWZ pozostają bez zmian.
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