Jordanów Śląski, dnia 02 lipca 2018 r.
L.dz. Sg-GN.271.4.1.2018

Wszyscy wykonawcy
Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią
ścieków na terenie gminy Jordanów Śląski prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogłoszenia: 580760-N2018 z dnia 2018-06-28)

Wyjaśnienie Nr 1
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 ze zm.) dotyczącym przetargu nieograniczonego na „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią
ścieków na terenie gminy Jordanów Śląski”, Zamawiający koryguje zapis SIWZ:

1. Rozdział XV Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag
tych kryteriów i sposobu oceny ofert otrzymuje brzmienie:
Wybór spośród ofert ważnych i nie odrzuconych dokonywany będzie w oparciu o ocenę następujących
kryteriów:
•Cena- znaczenie procentowe kryterium 60%
•Długość okresu gwarancji- znaczenie procentowe kryterium 40%
•Kryterium „cena”
Ocenie zostanie poddana ryczałtowa cena brutto oferty. Liczba punktów, którą można uzyskać w tym
kryterium zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
Pc = (Cn / Cb)*100 punktów*60%
gdzie:
Pc – liczba punktów przyznana w kryterium ceny,
Cn – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych,
Cb – cena oferty badanej (rozpatrywanej),
Osiągnięta wartość procentowa wg powyższego wzoru będzie odpowiadała uzyskanej ilości punktów.
Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 60 punktów.
•Kryterium „gwarancja jakości”
Minimalny okres gwarancji, wymagany przez Zamawiającego wynosi 3 lata, natomiast maksymalny okres
gwarancji wynosi 5 lat.
Liczba punktów za gwarancję jakości zostanie obliczona następująco:
•okres gwarancji 3 lata – 0 punktów
•okres gwarancji 4 lata – 20 punktów
•okres gwarancji 5 lat – 40 punktów
Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 5 lat, nie będzie dodatkowo punktowany.
Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 40 punktów.
Ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach wyżej opisanych kryteriów, Zamawiający uzna za
najkorzystniejszą.
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