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Odpowiedzi na pytania 
 
dotyczące postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, 
którego przedmiotem jest  „Modernizacja ZSP w Żernicy - II etap wymiana pokrycia 
dachowego” 
 
Przekazuję państwu pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego.  
Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej. 
 
Pytanie 1 

W związku z błędem w zakresie opisu kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował 
przy wyborze oferty - pkt. 18 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - przyjęty wzór 
do obliczeń punktów za zaproponowany przez Wykonawcę okres gwarancji i rękojmi 
uniemożliwia prawidłową ocenę ofert, wnioskujemy o modyfikację SIWZ w tym zakresie 
oraz przesunięcie terminu składania ofert. 

Odpowiedź na pytanie nr 1 
Zmawiający zmienia zapisy pkt 18 SIWZ dla ww. zadania, który otrzymuje brzmienie:  
 
Kryteria: 
 

nazwa Waga (znaczenie)% Sposób liczenia wg. wzoru 
cena Wa = 80,00 Ca = ((Cmin/ Cof) x Wa x 100 pkt 

Gwarancja i rękojmia Wb = 20,00 Tb = ((Tof /Tmax) x Wb x 100 pkt 
 
gdzie: 
Cmin - najniższa cena 
Cof - cena badanej oferty 
Ca - liczba punktów w kryterium 
Wa - waga w ocenianym kryterium 
 
Tmax - najdłuższy termin zaproponowany przez Wykonawcę (ilość miesięcy)  
Tof - termin zaproponowany w badanej ofercie (ilość miesięcy) 
 
Tb - liczba punktów w kryterium 
Wb - waga w ocenianym kryterium 
 
 
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 
Zamawiający zamierza zmienić także zapisy w projekcie umowy, które zostaną 
zamieszczone w dniu jutrzejszym, w związku z czym Zamawiający wydłuża termin 
składania ofert do dnia 29.05.2015r. 
 
 
 



 

Tym samym zmianie ulega zapis pkt 14 ppkt 9 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 
„ oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej 
treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem: 

 
Oferta w postępowaniu pod nazwą:  

„Modernizacja ZSP w Żernicy - II etap wymiana pokrycia dachowego” 

 Nie otwierać przed  29.05.2015 r. godz. 1015 ” 

 
Oraz pkt 15 SIWZ, który otrzymuje brzemiennie: 

 
 

„Oferty należy złożyć do dnia  29.05.2015 r. do godz. 1000  Miejsce składania: Urząd Gminy 
w Pilchowicach ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice pok. Nr 4 (sekretariat).  
 
W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby 
Zamawiającego,  
otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.05.2015  r. o godz. 1015 ”  
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