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INFORMACJA
Dotyczy: zamówienia publicznego w zakresie „Odnowienie elewacji budynku świetlicy
wiejskiej w Wielkim Rychnowie wraz z utwardzeniem przyległego terenu kostką betonową i
wykonaniem parkingu”

W związku ze złożonym pytaniem w sprawie udzielenia wyjaśnień do treści SIWZ
na realizację zadania pn.: „Odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Wielkim
Rychnowie wraz
z utwardzeniem przyległego terenu kostką betonową i wykonaniem
parkingu”, działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. ) wyjaśniamy:
PYTANIE:
Zamawiający w rozdziale XIII wskazał kryteria, którymi będzie się kierował przy wyborze
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert, tj.: Cena - 98%
oraz Okres rękojmi nie krócej niż 3 lata - 2 %. Zamawiający nie ograniczył górnej
punktowanej wartości rękojmi jaką mogą oferować Oferenci. Producenci materiałów
potrzebnych do realizacji w/w zamówienia deklarują okresy gwarancji na 3 - 5 lat, zatem
deklarowanie przesadnie wydłużonej rękojmi przez Oferentów byłoby nieracjonalne, dążące
jedynie do uzyskania większej punktacji w ocenie oferty.
Czy Zamawiajacy może doprecyzować kryterium b - Termin rękojmi, poprzez określenie
górnej wartości punktowanej co pozwoli na zapewnienie zachowania uczciwej konkurencji
oraz równego traktowania wykonawców w myśl art. 7 ust. 1 Prawa zamówień publicznych?
ODPOWIEDŹ:
W wyniku dokonania analizy rozdziału XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na
„Odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Wielkim Rychnowie wraz z utwardzeniem przyległego terenu kostką betonową i wykonaniem parkingu” Zamawiający wprowadza
zmiany w zakresie kryteriów oceny ofert. Po zmianach rozdział XIII SIWZ Kryteria oceny ofert brzmi następująco:
XIII. Kryteria oceny oferty:
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:
1.1. Oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone w specyfikacji.
1.2. Z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne
określone niniejszą specyfikacją.
1.3. Złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby
uprawnione.
1.4. Oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
1.5. Wniesiono poprawnie wadium.

1.6. Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa
kryterium, waga, sposób punktowania):
Nazwa kryterium
a

Cena

b

Termin rękojmi nie krócej niż 3 lata

Waga
97
3

3. Sposób oceny ofert
3.1. Zamawiający przystąpi do oceny złożonych ofert przy zastosowaniu podanych kryteriów
wyłącznie w stosunku do ofert złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu
oraz ofert niepodlegających odrzuceniu zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 ustawy.
3.2. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom przyznawane będą punkty. Za
korzystniejsza ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największa liczbę punktów
stanowiących sumę punktów przyznanych za kryterium a) i b).
3.3. Każda oferta może uzyskać za dane kryterium określoną liczbę punktów przy
zastosowaniu wzorów:
a) cena oferty = najniższa oferowana cena / cena oferty badanej x 97
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 97
b) termin rękojmi oferty (nie krócej niż 3 lata)
Ocena ofert w kryterium „rękojmia na wykonane roboty budowlane” dokonana zostanie
na podstawie podanego w ofercie okresu rękojmi w oparciu o punktację określoną poniżej.
– wykonawca, który przedstawi w swojej ofercie okres rękojmi:
3 lata (36 miesięcy)
– otrzyma 1 punkt
4 lata (48 miesięcy)
– otrzyma 2 punkty
5 lat (60 miesięcy) i więcej
– otrzyma 3 punkty
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 3.
Okres rękojmi należy podać w pełnych latach. W przypadku podania okresu
rękojmi w miesiącach, Zamawiający zaliczy do przyznania punktów okres każdego
pełnego roku (np. 55 miesięczny okres rękojmi lub okres rękojmi 4 lata i 9 m-cy,
traktowany będzie jako 4 lata i przyznane zostaną 2 pkt.).
UWAGA!
Oferta Wykonawcy, który przedstawi w ofercie czas rękojmi poniżej 36 miesięcy zostanie
odrzucona.
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