BZP.38.382-29.16

Jastrzębie - Zdrój, 06.10.2016 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i
montaż drzwi przeciwpożarowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w
Jastrzębiu-Zdroju” (BZP.38.382-29.16)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 06.10..2016 R. ORAZ
ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 06.10 .2016 R.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza
do SIWZ następujące zmiany:
Pytanie 1.
Czy można złożyć ofertę tylko na jedną część – dostawa stolarki drzwiowej p.poż? (wzór oferty
traktuje o przebudowie dla osób niepełnosprawnych oraz dostawę stolarki drzwiowej p.poż , jako
całość)
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zamówienie dotyczy wyłącznie dostawy i montażu drzwi
przeciwpożarowych, co potwierdza treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz treść
Ogłoszenia o zamówieniu.
Pytanie 2.
Czy istnieje możliwość uzyskania zestawień stolarki drzwiowej z rysunkami ( istotne przy wycenie,
np. czy drzwi posiadają wypełnienie w postaci pełnej tafli szkła czy te z istnieje poprzeczka, czy mają
wygląd prostokąta czy też posiadają u góry łuk)
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zestawienie stolarki drzwiowej oraz opis techniczny znajdują się w
projektach wykonawczych stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ – Dokumentacja projektowa.

Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia w następujących punktach:
a) w pkt 4.2. z zapisu:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następującego kryterium:
Lp. Nazwa kryterium
1.

Cena (C)

2.

Okres gwarancji (G)

3

Termin wykonania przedmiotu zamówienia (T)

Waga
60%
30%
10%

1

Na zapis:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następującego kryterium:
Lp. Nazwa kryterium
1.

Cena (C)

2.

Okres gwarancji (G)

3

Termin wykonania przedmiotu zamówienia (T)

Waga
60%
20%
20%

b) w pkt 4.4. z z zapisu:
Punkty przyznawane za podane kryterium OKRES GWARANCJI (G) będą liczone według
następującego wzoru:
Wzór
Gn
Wartość punktowa okresu gwarancji = --------------------------- x 30 x 100%
G max
gdzie:
G n – oferowany przez Wykonawcę okres gwarancyjny
G max – najwyższa zaoferowana ilość miesięcy gwarancji spośród wszystkich podlegających ocenie
ofert
Uwaga:
- Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, natomiast maksymalny 60 miesięcy.
- W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub nie
podanie (nie wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1
pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodną z SIWZ.
- Jeśli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go zgodnie z zasadą: 1 rok
= 12 miesięcy
- Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty odbioru przedmiotu umowy.
Na zapis:
Punkty przyznawane za podane kryterium OKRES GWARANCJI (G) będą liczone według
następującego wzoru:
Wzór
Gn
Wartość punktowa okresu gwarancji = --------------------------- x 20 x 100%
G max
gdzie:
G n – oferowany przez Wykonawcę okres gwarancyjny
G max – najwyższa zaoferowana ilość miesięcy gwarancji spośród wszystkich podlegających ocenie
ofert
Uwaga:
- Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, natomiast maksymalny 60 miesięcy.
- W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub nie
podanie (nie wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1
pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodną z SIWZ.
- Jeśli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go zgodnie z zasadą: 1 rok
= 12 miesięcy
- Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty odbioru przedmiotu umowy.
c) w pkt 4.5. z zapisu:
Punkty przyznawane za podane kryterium TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (T)
będą liczone według następującego wzoru:

2

Wzór
Tmin
Wartość terminu realizacji
Przedmiotu zamówienia

=

––––––––––––– x 10 x 100%
Tbad

gdzie:
Tmin - Najkrótszy termin realizacji przedmiotu zamówienia spośród wszystkich ofert
Tbad – Termin realizacji przedmiotu zamówienia podany w ofercie badanej
Uwaga:
Minimalny termin wykonania wynosi 40 dni, podczas gdy maksymalny 50 dni.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego okresu niż wymagany dla danego pakietu,
oferta będzie podlegała odrzuceniu.
Na zapis:
Punkty przyznawane za podane kryterium TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (T)
będą liczone według następującego wzoru:
Wzór
Tmin
Wartość terminu realizacji
Przedmiotu zamówienia

=

––––––––––––– x 20 x 100%
Tbad

gdzie:
Tmin - Najkrótszy termin realizacji przedmiotu zamówienia spośród wszystkich ofert
Tbad – Termin realizacji przedmiotu zamówienia podany w ofercie badanej
Uwaga:
Minimalny termin wykonania wynosi 40 dni, podczas gdy maksymalny 50 dni.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego okresu niż wymagany dla danego pakietu,
oferta będzie podlegała odrzuceniu.
d) w pkt 8.11 z zapisu:
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Monika Kokot - Specjalista ds Zamówień Publicznych
Tel.: (032) 47 84 548
Na zapis:
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Magdalena Kozak - Kierownik Zamówień Publicznych
Tel.: (032) 47 84 561

W związku z powyższym Zamawiający dołącza do niniejszego pisma SIWZ po zmianie z dnia
06.10.2016 r. Pozostała treść SIWZ, ogłoszenie o zamówieniu nie ulegają zmianie. Miejsce, termin
składania i otwarcia ofert również pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Z poważaniem

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju,
Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail:szpital@wss2.pl, www.wss2.pl
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