Zapytanie:
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wybór Inżyniera Kontraktu
w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności do Muzeum HistorycznoArcheologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury
Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu
Wielopolskich”.
Zapytanie
Do:
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wybór Inżyniera Kontraktu
w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności do Muzeum HistorycznoArcheologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury
Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu
Wielopolskich”.
Proszę o podanie wyjaśnienia co do terminu wykonania prac, bo czegoś nie
rozumiem!
Odnosząc się do SIWZ tj. do” – termin wykonania zamówienia”
Jaki mam wpływ na Wykonawcę co do terminu zakończenia prac????????
3) Kryterium nr 3 – termin wykonania zamówienia (T): Tn Liczba punktów w
kryterium T = ---------- x 100 x 10% To gdzie: Tn – najkrótszy termin
wykonania zamówienia spośród wszystkich oferowanych przez Wykonawców
To – oferowany termin wykonania zamówienia w badanej ofercie Liczba 100
- mnożnik zastosowany w celu uzyskania liczby punktów w liczbach Za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę
punktów. Sp = C + D + T gdzie : Sp - suma punktów przyznana Wykonawcy w
kryteriach: cena oferty, doświadczenie, termin wykonania zamówienia C - ilość
punktów przyznana w kryterium C D - ilość punktów przyznana w kryterium D
T - ilość punktów przyznana w kryterium T
To – oferowany termin wykonania zamówienia – wpiszę jedna godzina ile
punktów otrzymam??????????
Odpowiedz
Sprostowanie dotyczące zapisów w SIWZ
Pkt. 14 otrzymuje brzmienie:

14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze Kryterium nr 1: Cena oferty oferty, Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert:
– waga 60 pkt.
Kryterium nr 2: Doświadczenie – waga 40 pkt.
2. Kryteria oceny ofert zostaną obliczone w następujący sposób:
1) Kryterium nr 1 – cena oferty (C).
Dokonując oceny złożonych ofert na kryterium cena, Zamawiający posłuży się wzorem
matematycznym:

Cn
Liczba Punktów w kryterium C = (-----------) x 100 x 60 %.
Co
gdzie:
Cn – cena minimalna spośród oferowanych przez Wykonawców
Co – cena w badanej ofercie
Liczba 100 - mnożnik zastosowany w celu uzyskania ilości punktów w liczbach
Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w powyższym
kryterium.
2) Kryterium nr 2 – doświadczenie (D):
Wykonawca wykaże usługi polegające na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu lub inwestora
zastępczego robót budowlanych o wartości min. 300 000 zł dotyczących konserwacji i
renowacji zabytków, odtworzeniu zabytkowej substancji zabytku, wykonaniu nowych
instalacji i robót wykończeniowych we wnętrzach zabytkowych, w obiektach wpisanych do
rejestru zabytków:
a) wykazanie 1 usługi – otrzyma 15 pkt.,
b) wykazanie 2 usług – otrzyma 30 pkt.,
c) wykazanie 3 i więcej usług – otrzyma 40 pkt..
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.
Sp = C + D
gdzie :
Sp - suma punktów przyznana Wykonawcy w kryteriach: cena oferty, doświadczenie, termin
wykonania zamówienia
C - ilość punktów przyznana w kryterium C
D - ilość punktów przyznana w kryterium D

Uwaga
Zmiana nie powoduje przesunięcia terminu składania ofert

