Kowary dnia 25.10.2017 r.
GK. 271.15.2017
PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie: „Zimowe utrzymanie dróg, placów,
chodników i parkingów na terenie miasta Kowary”
Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść wyjaśnienia
na pytania Wykonawcy, dotyczące przedmiotowego postępowania:
Pytania:

Odpowiedź:
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przyjął ryczałtową formę wynagrodzenia za
1 dzień (dobę) świadczenia usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg, placów, chodników
i parkingów na terenie miasta Kowary. Zamawiający nie będzie zlecał konieczności przystąpienia
do realizacji przedmiotu umowy. Uwzględniając wynagrodzenie ryczałtowe w skali jednego
miesiąca wykonawca samodzielnie decyduje o konieczności przystąpienia do realizacji przedmiotu
zamówienia w celu zachowania standardów zimowego utrzymania dróg, placów, chodników
i parkingów na terenie miasta Kowary określonych w załączniku nr 9 do SIWZ.
Wobec powyższego Zamawiający poniżej zmienia opis kryteriów oceny ofert określonych
w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych
dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym
zakresie:
1. Pkt XI SIWZ (opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze

oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert) otrzymuje brzmienie:
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
1. cena brutto przedmiotu zamówienia – 60%.
Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 60 punktów. Pozostałe
proporcjonalnie mniej, według wzoru:
najniższa cena oferty
ilość punktów = --------------------------------- x 60
cena oferty ocenianej
2. Termin płatności faktury – 40%
2.1. Zamawiający przyjął 14 dniowy termin płatności od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury.
W ramach kryterium - „termin płatności” Zamawiający przyzna punkty za dłuższy okres płatności
faktury wg następujących zasad:
Zaoferowany termin płatności

Liczba punktów

wymagany termin płatności do 14 dni

0

termin płatności do 21 dni

20

termin płatności do 30 dni

40

2. Łączna liczba punktów badanej oferty będzie liczona według poniższego wzoru:
P=C+T
P- łączna ilość punktów badanej oferty
C – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny "cena"
T – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny "termin płatności faktury"
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza czyli
uzyskała najwyższą ilość punktów w określonych wyżej kryteriach.
4. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia.
5. Podana w ofercie cena winna obejmować koszty bezpośrednie robocizny, zakupu materiałów,
pracy sprzętu i transportu, oraz koszty pośrednie zysku oraz wszystkie inne, które należy ponieść
w celu realizacji zamówienia.
6. W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie lub uzyskania równej ilości punktów,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
2. Załącznik nr 1 do SIWZ (FORMULARZ OFERTOWY) otrzymuje brzmienie:

FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby
stron

(pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY
Przetarg nieograniczony na:
„Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników i parkingów na terenie miasta Kowary”
dla
Gminy Miejskiej Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a
Wykonawca:
1.Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:
...................................................................................................................................................
2.Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:
..................................................................................................................................................
3.Numer telefonu: .............................................................
4.Numer faxu: ...................................................................
5.Numer REGON:.............................................................
6. Numer NIP: ...................................................................
7.e-mail …........................................................................
8. Numer konta
bankowego: ..........................................................................................................................................
9. Wymagane wadium w wysokości …............ zł (słownie: …..........................................................)
zostało wniesione w formie: ….........................................................................
10. Termin wykonania zamówienia ......................................................................................................
11.

Niżej wymieniony zakres prac obejmujący przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać

z udziałem podwykonawców/ całość prac wykonamy we własnym zakresie*,
…………………………………………………………………………………………………………………
………………….. .....................................................................................................................

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................

FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby
stron

(pieczęć Wykonawcy)

„CENA OFERTY”
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników i parkingów na terenie miasta
Kowary”
1.
za cenę ryczałtową brutto za 1 dzień świadczenia usługi: ............................................................... zł
(słownie:..................................................................................................................................)
w kwocie netto :.................................................................................. zł
(słownie:..................................................................................................................................)
podatek VAT .............. % w kwocie: .................................................zł
(słownie:....................................................................................................................................)
2. Termin płatności faktury ….....................

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................

W wyniku zmian kryteriów oceny ofert, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia
ofert. Wobec powyższego:
3. Pkt XII SIWZ otrzymuje brzmienie:
XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.Oferty należy złożyć do dnia 31 października 2017 r. do godz. 09.45 w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd
Miejski w Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a, pok. nr 1-2 (Biuro Obsługi Klienta – budynek A).
2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po
terminie.

4. Pkt XIII SIWZ otrzymuje brzmienie:
XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 października 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, tj.
Urząd Miejski w Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a, pok. nr 13 (sala konferencyjna – I piętrobudynek A).
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informację
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, czasu przystąpienia do realizacji zamówienia i warunków
płatności zawartych w ofertach.
4. Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3 przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni
przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Niniejsze zmiany w treści SIWZ stanowią integralną część postępowania o zamówienie
publiczne. Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

