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Nr sprawy: WSPL.01.2018

Radom, dnia 06.08.2018 r.
...............................................

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
termomodernizację budynku przychodni wraz z przebudową oświetlenia ogólnego na oświetlenie
energooszczędne (sprawa nr WSPL.01.2018)
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017
r.. poz. 1579 z późń. zm.)Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ, w załączeniu przesyła
pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:
Pytanie

Odpowiedź

1. Proszę o informacje dotyczącą warunków udziału w 1. Tak.
postępowaniu na: Wykonawca musi wykazać, iż wykonał co
najmniej cztery zamówienia polegające na wykonaniu robót
budowlanych objętych przedmiotem zamówienia o wartości brutto
co najmniej 150 000,00 zł. Czy Zamawiający uzna za spełnienie
warunków roboty budowlane obejmujące Termomodernizację
budynków bez przebudowy oświetlenia ogólnego na
energooszczędne?
2. Prosimy o udostępnienie przez Zamawiającego projektów 2.
Zamawiający
informuje,
że
budowlanych niezbędnych do rzetelnej wyceny zakresu robót.
dokumentacja projektowa znajduje się
w siedzibie Zamawiającego i jest
dostępna zainteresowanym do wglądu
po telefonicznym umówieniu.
Na podstawie art. 38 ust. 4, ustawy Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2017, poz. 1579 z późń. zm.)
Zamawiający modyfikuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

I. Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy – zmianie ulega treść załącznika (dodany
„termin realizacji zamówienia).
II. Pkt. XIII SIWZ – otrzymuje nowe brzmienie:
XIII.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych
kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą wartością wyrażoną w punktach z
uwzględnieniem następujących kryteriów oceny:
a) „Łączna cena ofertowa brutto” – C;
b) „Termin wykonania zamówienia” – T.
c) „Okres gwarancji” – G
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
L.p.
1
2
3

Nazwa kryterium
Cena
Długość okresu gwarancji
Termin wykonania zamówienia

Waga %
60%
20%
20%
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1. Przez kryterium cena brutto Zamawiający rozumie całkowity koszt realizacji zamówienia. Do porównania i oceny
ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę wpisaną przez Wykonawcę w Druku oferty ryczałtową cenę brutto za
wszystkie elementy przedmiotu zamówienia.
2. Liczba punktów w ramach określonych kryteriów zostanie wyliczona zgodnie z wzorem:
Wyliczenie kryterium – ceny
Oferta z najniższą ceną spośród ofert może uzyskać maksymalnie – 60 punktów,
pozostałe proporcjonalnie mniej według wyliczenia:
C1 = Cn1 / Cb1 x 100 x 60 pkt
Gdzie:
Cb1 - cena oferty badanej,
Cn1 - cena najniższa,
C1 - liczba punktów przyznanych w kryterium cena 100 – stały wskaźnik.
3. Wyliczenie kryterium: Długość okresu gwarancji „G”
Oferty w kryterium „Długość okresu gwarancji” będzie rozpatrywany na podstawie okresu gwarancji podanej w Druku
oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy) przez Wykonawcę. Wykonawca może zaproponować okres
gwarancji liczony w pełnych miesiącach. Oferta może uzyskać maksymalnie – 20 punktów.
Uwaga: Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy. Zamawiający dokona oceny
tego kryterium w zakresie 36 do 60 miesięcy. Zaoferowany przez Wykonawcę dłuższy niż 60 miesięcy okres gwarancji
nie jest dodatkowo punktowany. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy lub nie wskaże
okresu gwarancji, jego oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ.

Okres gwarancji wymagany w SIWZ (minimalny) – 0 pkt.
Okres gwarancji od 37 do 47 miesięcy – 10 pkt
Okres gwarancji od 48 do 59 miesięcy – 15 pkt.
Okres gwarancji 60 miesięcy i więcej – 20 pkt.
4.

Wyliczenie kryterium: Termin wykonania zamówienia „T”

Oferty w kryterium „termin wykonania zamówienia” będzie rozpatrywany na podstawie terminu wykonania
zamówienia podanej w Druku oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy) przez Wykonawcę. Oferta może
uzyskać maksymalnie – 20 punktów.
UWAGA! Maksymalny termin wykonania zamówienia to 1 grudnia 2018 roku. Wykonawca, który zaoferuje termin
realizacji zamówienia po 1 grudnia 2018 roku - jego oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ.

Do 2 listopada 2018 roku – 20 pkt.
Od 3 listopada 2018 roku do 1 grudnia 2018 roku – 0 pkt.
5.Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone
kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych
punktów.
6. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi nas to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki
sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a
jeżeli zostaną łożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, zgodnie z art. 91 ust. 4
ustawy PZP.
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7. Zamawiający dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
III. Pkt. X. 2.10 oraz XI. 1, XI. 4 otrzymują nowe brzmienie:
2.110 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radomiu
„ Oferta

w postępowaniu na Termomodernizację budynku przychodni wraz z
przebudową oświetlenia ogólnego na oświetlenie energooszczędne

XI.

nr sprawy: WSPL.01.2018”
NIE OTWIERAĆ przed dniem 14.08.2018 o godz. 1030
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chrobrego 48; 26-600 Radom – pok. nr 4 do dnia
14.08.2018 r., do godziny 1000 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. nr 4 w dniu 14.08.2018 r., o godzinie 1030
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Z poważaniem,
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