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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
27-06-2019

Termin składania ofert
11-07-2019

Numer ogłoszenia
20296

Status ogłoszenia
Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona
W dniu 05.07.2019 r. udzielono odpowiedzi na pytania do treści zapytania ofertowego w części nr 2 oraz
dokonano modyfikacji zapytania ofertowego.
1. Zamawiający przekazuje pytania do treści zapytania ofertowego w części nr 2 wraz z odpowiedziami:
Pytanie 1
Warunki specyfikacji wymagają, by urządzenie posiadało pomiar cyfrowy temperatury, który to parametr
nie wpływa w żaden sposób na proces oczyszczania powietrza. Jakim powodem kierował się
Zamawiający wymagając tej funkcji i czy Zamawiający dopuści urządzenia nie posiadające pomiaru
cyfrowego temperatury?
Odpowiedź
Parametr „pomiar cyfrowy temperatury” jest dodatkową funkcjonalnością urządzenia. Zamawiający
dopuści urządzenie bez takiego parametru.
Pytanie 2
Warunki specyfikacji określają, by urządzenie posiadało cyfrowy pomiar wilgotności, który to parametr
nie wpływa w żaden sposób na proces oczyszczania powietrza. Jakim powodem kierował się
Zamawiający wymagając tej funkcji i czy Zamawiający dopuści urządzenie nie posiadające cyfrowego
pomiaru wilgotności?
Odpowiedź
Parametr „pomiar wilgotności” jest dodatkową funkcjonalnością urządzenia. W przypadku
pomieszczenia, w którym przebywają dzieci do lat 3 w okresie zimowym może być konieczne
zastosowanie w pomieszczeniu nawilżaczy powietrza.
Zamawiający dopuści urządzenie bez takiego parametru.
Pytanie 3
Warunki specyfikacji wymagają, by urządzenie posiadało cyfrowy pomiar wskaźnik pyłów zawieszonych
bez określenia przedziału tych cząstek. SMOG to cząsteczki od 0,3PM, poprzez 2,5PM do 10PM. Czy
dotyczy to powietrza na wlocie, czy na wylocie urządzenia? Cyfrowy pomiar tych parametrów znacznie
podraża koszt urządzenia a nie wpływa w żaden sposób na proces i efekt oczyszczania w stosunku do
urządzeń posiadających jedynie wskaźnik graficzny ( w postaci kolorów) jakości powietrza. Czy
Zamawiający dopuści urządzenia nie posiadające cyfrowego, a jedynie wskaźnik graficzny jakości
powietrza w pomieszczeniu?
Odpowiedź
Parametr „wskaźnik pyłów zawieszonych” jest dodatkową funkcjonalnością urządzenia. Zamawiający
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wyjaśnia, że urządzenie posiadające w/w funkcjonalność powinno przekazywać informację o stężeniu
cząsteczek co najmniej od 2,5 PM (mierzone na wlocie powietrza). Zamawiający dopuści urządzenie
posiadające wskaźnik zarówno cyfrowy, jak i graficzny jakości powietrza.
Pytanie 4
Programator czasowy nie pozwala na automatyczne, a więc efektywne i ekonomiczne stosowanie
oczyszczacza, bo może nie reagować na stężenia SMOGU i innych zanieczyszczeń, kiedy jest wyłączony.
Oczyszczacze posiadające czujniki jakości powietrza i obecności osób w pomieszczeniu reagują tyko w
razie potrzeby i oczyszczają powietrze na bieżąco, co jest efektywniejsze i oszczędniejsze w zużyciu
prądu. Dodatkowo funkcja SLEEP (wymagana przez Zamawiającego) i programator czasowy wykluczają
się wzajemnie. Czy Zamawiający dopuści urządzenia nie posiadające programatora czasowego, a
posiadające funkcję SLEEP i czujniki zanieczyszczenia i obecności osób w pomieszczeniu?
Odpowiedź
Parametr „programator czasowy” oraz „SLEEP” są dodatkowymi funkcjonalnościami urządzenia, które
będą umożliwiać czasowe wyłączenie urządzenia aby zapobiec niepotrzebnemu zużyciu energii
elektrycznej. Zamawiający dopuści urządzenie posiadające co najmniej jedną ze wskazanych funkcji:
„programator czasowy” albo „SLEEP”.
Pytanie 5
Zamawiający określa ilość prędkości 3-4 jako wymaganie. Czym kierował się Zamawiający ograniczając
udział w przetargu urządzeń o większej ilości prędkości? Według naszej opinii ten zapis jest
nieuzasadniony i sprzeczny z zasadą równego udziału dla wszystkich oferentów. Dodatkowo większa
ilość prędkości pozwala na ekonomiczniejsze wykorzystanie oczyszczacza i daje mu większe możliwości
w wypadku bardzo dużych stężeń SMOGU (np. tryb prędkości TURBO w sytuacji zagrożenia życia).
Czy Zamawiający dopuści urządzenia o większej ilości prędkości wentylatora?
Odpowiedź
Zamawiający wskazał minimalne wymagania co do regulacji prędkości przepływu powietrza.
Zamawiający precyzuje, że wymaga co najmniej 3 różnych prędkości.
Pytanie 6
Ograniczenie mocy urządzenia do 60W w połączeniu z wydajnością 450m3 jest sprzeczne lub dotyczy
parametrów oczyszczacza domowego do małego pomieszczenia o małej ilości osób. Oczyszczacze do
dużych pomieszczeń publicznych (żłobek, przedszkole) muszą posiadać większą moc by były skuteczne.
Dodatkowo pomieszczenia publiczne muszą mieć wentylację, która również wymusza większą
wydajność i moc oczyszczacza. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postepowaniu urządzenia o
mocy do 100W, co gwarantuje skuteczne oczyszczanie powietrza w pomieszczeniu do 100m2.
Odpowiedź
Zamawiającemu zależy, aby urządzenie pobierało możliwie najmniejszą ilość energii elektrycznej.
Zamawiający dopuści urządzenie o większym maksymalnym zużyciu energii elektrycznej.
Jednocześnie Zamawiający dokonał modyfikacji zapytania ofertowego w kryteriach oceny ofert oraz
dodając załącznik nr 3 dla części nr 2 zamówienia.
Termin składania ofert został wydłużony do dnia 11.07.2019 r. godz. 9:00.

Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę cenową proszę przesłać do dnia 11.07.2019 r. do godz. 9.00 na adres korespondencyjny
Zamawiającego (ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa) lub na numer faksu 0 22 845 07 14 lub adres e-mail:
rtrolka@zlobki.waw.pl z dopiskiem/tytułem: „Oferta cenowa – Dostawa AGD użytkowego i urządzeń do
oczyszczania powietrza na potrzeby projektu pn. „Żłobki na start”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
rtrolka@zlobki.waw.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
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Renata Trólka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
22 542-02-25

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1.1 Wspólny Słownik Zamówień:
Kod CPV:
Część nr 1:
39713210-8 Pralki i suszarki
39713510-1 Żelazka parowe
39713430-6 Odkurzacze
Część nr 2:
42514000-2 Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów
1.2 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, w podziale na:
Oznaczenie części Przedmiot zamówienia
Część nr 1 Dostawa sprzętu AGD użytkowego na potrzeby Projektu pt. „Żłobek na start”
Część nr 2 Dostawa urządzeń do oczyszczania powietrza na potrzeby Projektu pt. „Żłobek na start”
1.3 Termin realizacji: nie dłużej niż 1 miesiąc od daty zawarcia umowy.

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Dostawa sprzętu AGD użytkowego oraz urządzeń do oczyszczania powietrza na potrzeby Projektu pt.
„Żłobki na start”

Przedmiot zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest załącznikach do zapytania ofertowego (odrębne
dokumenty):
• Część nr 1 Załącznik nr 1.A – formularz ofertowy
Załącznik nr 1.B – OPZ
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• Część nr 2 Załącznik nr 2.A – formularz ofertowy
Załącznik nr 2.B – OPZ
Udzielenie gwarancji jakości na dostarczony sprzęt AGD na okres co najmniej 24 miesięcy liczony od
daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy bez uwag.

Kod CPV
39713200-5

Nazwa kodu CPV
Maszyny piorące i suszarki do ubrań

Dodatkowe przedmioty zamówienia
Część nr 1:
39713210-8 Pralki i suszarki
39713510-1 Żelazka parowe
39713430-6 Odkurzacze
Część nr 2:
42514000-2 Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji: nie dłużej niż 1 miesiąc od daty zawarcia umowy.

Załączniki
Zał. 3 do zapytania ofertowego (Parametry techniczne urządzeń oferowanych w części nr 2
zamówienia)
Zał. 2.A do zapytania ofertowego (formularz ofertowy)
Zał. 1.A do zapytania ofertowego (formularz ofertowy)
Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia
Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją zapytania ofertowego

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Nie określa się.

Wiedza i doświadczenie
Nie określa się.

Potencjał techniczny
Nie określa się.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
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Nie określa się.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Nie określa się.

Dodatkowe warunki
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę – złożenie większej ilości ofert skutkuje odrzuceniem
wszystkich złożonych ofert przez danego wykonawcę.
2) Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie
terminu składania ofert.
3) Koszty przygotowania oferty pokrywa Wykonawca.
4) Oferta oraz wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty podpisuje osoba
nieujawniona we właściwym rejestrze (KRS) lub ewidencji (CEIDG) do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, w oryginale bądź kopii poświadczonej
notarialnie.
5) W celu prawidłowego przygotowania oferty, Wykonawca, który ma wątpliwości co do treści zapytania
ofertowego oraz do treści jego załączników, powinien zadać wszelkie niezbędne w tym zakresie pytania
(e-mailem na adres wskazany w pkt 10) przed upływem terminu składania ofert, z tym zastrzeżeniem, że
Zamawiający zastrzega, że udzieli odpowiedzi jedynie na te pytania, które wpłynęły na co najmniej 2 dni
robocze przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
6) Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia tak w całości, jak i w żadnej
części osobom trzecim, bez względu na podstawę takiego powierzenia oraz stosunek prawny łączący
wykonawcę z osobą trzecią.
7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
przyczyn.
8) Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków realizacji
przedmiotu zamówienia.
9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny najkorzystniejszej oferty - jeżeli cena oferty
najkorzystniejszej przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na udzielenie zamówienia
zgodnie z budżetem Projektu.

Warunki zmiany umowy
Nie określa się.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Dokumenty wymagane celem złożenia oferty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wzór dokumentu stanowi załącznik do zapytania)
2) dla części nr 1 - wykaz dokumentów do każdej pozycji w celu potwierdzenia spełnienia przez
oferowane artykuły wymagań określonych przez Zamawiającego: opisy, karty katalogowe oraz inne
podobne dokumenty umożliwiające weryfikację zaoferowanego artykułu. Z dokumentu ma wynikać
wprost spełnienie przez oferowane wyposażenie/artykułu tj. informacje dot. parametrów technicznych,
funkcji oraz innych właściwości artykułu określonych w opisie przedmiotu zamówienia
3) dla części nr 2 - wypełniony załącznik nr 3 (parametry techniczne)

Zamówienia uzupełniające
Nie określa się.
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Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Część nr 1:
Kryterium nr 1: Cena
Pod pojęciem „cena” rozumie się całkowitą cenę brutto za realizację całego zamówienia
Ocena w ramach kryterium będzie dokonywana według wzoru:
C min
W1 = x 100 pkt
Cn
gdzie: W1 - punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę „badanego” w części nr 1 zamówienia
Cmin - najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców,
Cn - cena zaproponowana przez Wykonawcę „badanego”.
Część nr 2:
Kryterium nr 1: Cena
Pod pojęciem „cena” rozumie się całkowitą cenę brutto za realizację całego zamówienia
Ocena w ramach kryterium będzie dokonywana według wzoru:
C min
W1 = x 90 pkt
Cn
gdzie: W1 - punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę „badanego” w części nr 2 zamówienia
Cmin - najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców,
Cn - cena zaproponowana przez Wykonawcę „badanego”.
Kryterium nr 2: Parametry techniczne
Ocena parametrów technicznych przedmiotu zamówienia będzie dokonywana poprzez porównanie liczby
punktów uzyskanych za to kryterium do największej liczby punktów w tym kryterium wśród złożonych
ofert. Punktacja za poszczególne parametry została określona w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego
(parametry techniczne).
Ocena w ramach kryterium będzie dokonywana według wzoru:
Tn
W2 = x 10 pkt
Tmax
gdzie: W2 - punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę „badanego” w części nr 2 zamówienia
Tmax - najwyższa liczba punktów uzyskana za parametry techniczne zgodnie z załącznikiem nr 3 do
SIWZ wśród złożonych ofert,
Tn - liczba punktów uzyskanych za parametry techniczne przez Wykonawcę „badanego”.
Końcowa cena oferty w części nr 2 będzie dokonywana według wzoru:
W = W1 + W2
gdzie: W – suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę „badanego” w kryteriach oceny oferty
W1 – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę „badanego” w kryterium nr 1
W2 – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę „badanego” w kryterium nr 2

Wykluczenia
Informacje na temat zakresu wykluczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani kapitałowo lub
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osobowo z Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy w ramach powyższego
postępowania, przy czym powiązania te polegają w szczególności na:
• uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii pobocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Miasto Stołeczne Warszawa/Zespół Żłobków m.st. Warszawy

Adres
Belgiska 4
02-511 Warszawa
mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu
0225652355

Fax
0228450714

NIP
5252248481

Numer naboru
RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18

Inne źródła finansowania
Dotyczy projektu: „Żłobki na start” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Osi
Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej
osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałania 8.3.2 „Ułatwienie powrotu do aktywności
zawodowej w ramach ZIT” Umowa nr: RPWA. 08.03.02-14-b153/18

Informacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte
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Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
Część nr 1
09.07.2019, godz. 15:57
PHU „BMS” Sp. j. Z. Bielecki
ul. Staszica 22
82-500 Kwidzyn
Część nr 1 – 9.603,84 zł
Część nr 2
10.07.2019, godz. 10:52
Acuni-Nikuma Bogdan Śliwiński
ul. Ciećwierza 121A
05-080 Izabelin
Część nr 2 – 17.822,70 zł

Pełna lista podmiotów
30.06.2019, godz. 10:34
Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak
Gorzeszów 19
58-405 Krzeszów
Część nr 1 – 13 889,16 zł
Oferta nie była oceniana - Wykonawca nie wykazał, że:
1) zaoferowany odkurzacz posiada:
- filtr HEPA H13
- w wyposażeniu turbo - szczotkę
2) zaoferowana pralka posiada funkcje prania w co najmniej temp. 95˚
3) zaoferowana pralka posiada wybór czasu i stopnia suszenia
Wykonawca nie udzielił wyjaśnień w stosunku do zaoferowanego wyposażenia w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
06.07.2019, godz. 14:03
HSB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Chudoby S 95G
03-287 Warszawa
Część nr 2 – 22.050,00 zł
Oferta nie była oceniana - nie załączono do oferty zał. 3 "parametry techniczne"
09.07.2019, godz. 15:57
PHU „BMS” Sp. j. Z. Bielecki
ul. Staszica 22
82-500 Kwidzyn Część nr 1 – 9.603,84 zł
Część nr 2 – 30.431,43 zł
10.07.2019, godz. 10:52
Acuni-Nikuma Bogdan Śliwiński
ul. Ciećwierza 121A
05-080 Izabelin
Część nr 2 – 17.822,70 zł
11.07.2019, godz. 08:45
Simply ME Małgorzata Curyło
ul. Kpt. Hardego 2
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32-300 Olkusz
Część nr 2 – 12.222,00 zł
Oferta nie była oceniana - zaoferowane urządzenie nie spełnia wymogu w zakresie powierzchni
skutecznego stosowania - zgodnie z OPZ: "co najmniej 80 m²" a zaoferowane urządzenie: "65-70 m²"

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/printview/20296

9z9

