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Oznaczenie sprawy: SPZPOZ/ZP/2/2017

Strona internetowa

dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Samodzielny
Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli, w trybie przetargu
nieograniczonego, na realizację zadania pn.”Modernizacja Gabinetu Rehabilitacji”
Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej
Woli – działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), przekazuje pytania
i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”).

Pytania:
1. W SIWZ jako jednym z kryterium wyboru oferenta jest długość okresu gwarancji
punktowana jako 20 % wagi kryterium. Proszę o sprecyzowanie jaki jest minimalny okres
gwarancji a jaki maksymalny, oraz jak będą one konkretnie punktowane tzn. ile punktów za ile
lat gwarancji?
2. W SIWZ jako jednym z kryterium wyboru oferenta jest termin realizacji zadania
punktowany jako 20 % wagi kryterium. Prosimy o konkretne określenie przykładowych
terminów realizacji zadania wraz z konkretną punktacją tych terminów.
Wyjaśnienia:
Ad. 1 Zamawiający w SWIZ rozdział XX

ust. 2 wyjaśnił sposób obliczania wartości

punktowej kryterium, jednakże nie oznaczył maksymalnej granicy okresu gwarancji.
Minimalny okres gwarancji jaki oczekuje zamawiający od wykonawcy to 3 lata, tj. 36 miesięcy
(co jest omówione w rozdziale III ust. 6 SIWZ), natomiast maksymalny okres gwarancji
oczekiwany przez Zamawiającego to 5 lat ( tj. 60 miesięcy).
Zamawiający prostuje zatem Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ
w punkcie 1.
Poprawna treść punktu 1 Formularza ofertowego brzmi:

1. „SKŁADAM/Y OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
a) Oferowana przez nas cena obejmująca wszystkie czynności określone w przedmiocie
zamówienia wynosi brutto ……………………… zł, słownie złotych w tym podatek VAT
….%, tj ……zł.
b) termin realizacji zadania od dnia ……………………do dnia
……………………………, tj. ilość dni kalendarzowych: ……………………………
c) okres gwarancji wynoszący ……… lat , tj………….. miesięcy
(powyższy okres gwarancji określa Wykonawca wpisując konkretną liczbę miesięcy 36, 48 lub
60).”
W załączeniu do wyjaśnień Zamawiający przedstawia zmieniony Formularz ofertowy,
który jest poprawny i wymagany przy złożeniu oferty.
Okres gwarancji stanowi 20 % oceny oferty i obliczany jest metodą :

Okres gwarancji w badanej ofercie
G=

------------------------------------------

x 100 x waga kryterium ( tj. 20%)

Okres gwarancji najwyższy spośród wszystkich ofert

2. Zamawiający wyjaśnia, punkt IV SIWZ – Termin realizacji zadania.
„Zamówienie powinno być realizowane w 60 dni kalendarzowych od daty przekazania placu
budowy” – Zamawiający tym sformułowaniem podkreśla, że całość realizacji zadania, czyli
wyłączenie Gabinetu Rehabilitacji z pracy z powodu robót budowlanych nie powinna trwać
dłużej niż 60 dni kalendarzowych. Zamawiającemu zależy by wyłączenie z pracy Gabinetu
Rehabilitacji było jak najkrótsze, dlatego też w kryteriach oceny zawarł termin realizacji
zadania (tj. wskazanie czasu wykonywania robót) jako istotny.
W ocenie nie będzie podlegał termin realizacji zadania jako data ukończenia prac, bo ta data
wskazana jest jako data maksymalna w SIWZ i w Ogłoszeniu jako dzień 28.02.2018 r.
Zamawiający oceniać będzie długość realizacji prac budowlanych, czyli wyłączenie z pracy
Gabinetu Rehabilitacji. Wykonawca w formularzu ofertowym zamieszcza informację, od
kiedy do kiedy zamierza realizować zadanie wyliczając tym samym dni kalendarzowe, które
podlegać będą ocenie.

W kryteriach oceny oferty w rozdziale XX ust. 2 SIWZ Zamawiający błędnie opisał sposób
wyliczenia tego kryterium. Poniżej prawidłowy zapis wyliczenia kryterium.
Najniższa ilość dni spośród wszystkich ofert
T = ------------------------------------------ x 100 x waga kryterium
Ilość dni oferty badanej

Pozostałe zapisy SWIZ pozostają bez zmian.
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