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              Reguły, dnia 21.02.2020 r. 
Pismo znak: ZP.271.2.7.1.2020 

 
  WYKONAWCY 

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługi ochrony obiektów 

Gminy Michałowice” Nr sprawy ZP.271.2.7.2020 

 
 

Zamawiający, zgodnie z pkt 16.2 Ogłoszenia o zamówieniu udziela odpowiedzi na pytania 

zadane przez Wykonawcę w dniu 21.02.2020 r. dot. ww. postępowania przetargowego: 

 

Pytanie nr 1 

 

W związku z ogłoszeniem o zamówieniu na usługi ochrony nr sprawy ZP.271.2.7.2020 proszę 

o wyjaśnienie:  

W opisie kryterium jest mowa o czasie przyjazdu w godzinach nocnych, natomiast w umowie i 

opisie przedmiotu Zamówienia wymagane jest określenie czasu przyjazdu w godz. 6.00 – 

20.00  z powołaniem się na zobowiązanie w ofercie w formularzu ofertowym. 

 Informacje te są sprzeczne. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że po przeanalizowaniu zapytania przychyla się do wniosku Wykonawcy 

i dokonuje stosownej zmiany zaistniałej tam omyłki pisarskiej w opisie kryterium 2 (czas podjęcia 

interwencji):  

 

Było: 

czas podjęcia interwencji w godzinach nocnych (przyjazd grupy interwencyjnej) 

 

Powinno być: 

czas podjęcia interwencji w godzinach 6-20 (przyjazd grupy interwencyjnej) 

                                                                                                               

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonuje modyfikacji Ogłoszenia 

opublikowanego w BIP.  

Zmianie ulegają następujące zapisy Ogłoszenia o zamówienie na usługi społeczne: 

Słowo godziny „nocne” w pkt 18.2 zostało zastąpione „6-20”. Dokonane zmiany dodatkowo 

oznaczono na czerwono. 

 

Aktualna treść pkt. 18.2 poniżej: 
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„18.2 W niniejszym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie 

kierował się niżej podanym kryterium i jego wagą: 

cena  – waga kryterium 80 % 

czas podjęcia interwencji w godzinach 6 -20 (przyjazd grupy interwencyjnej) - waga 

kryterium 20 % 

 

Zamawiający przyjmuje 1% = 1 punkt 

 

Kryterium 1: cena  

Sposób oceny ofert w kryterium cena brutto zamówienia. Ofertom zostaną przyznane punkty za 

kryterium proporcjonalnie, wg wzoru: 

 

PC = CN/CR x 80 pkt. 

PC – liczba punktów badanej oferty dla kryterium ceny brutto zamówienia 

CN – najniższa oferowana cena brutto zamówienia 

CR  – cena badanej oferty 

 

Przyznane  punkty  zostaną zaokrąglone  do  dwóch  miejsc  po  przecinku.  

 

Kryterium 2: czas podjęcia interwencji w godzinach 6-20 (przyjazd grupy interwencyjnej): 

(T) – 20%   

Ocena  wg  kryterium  „T”  -  czas podjęcia interwencji w godzinach 6-20 (przyjazd grupy 

interwencyjnej) będzie  dokonywana  na  podstawie  zadeklarowanego  przez Wykonawcę   

w  Formularzu  oferty, czasu  przybycia  Grupy  Interwencyjnej  na  potwierdzony  sygnał  alarmowy,  

a  także  na  każde wezwanie pracowników ochrony stacjonarnej.  

 

Czas przyjazdu Grupy Interwencyjnej nie może być dłuższy niż 20 minut od chwili zdarzenia:  

- najkrótszy możliwy do oceny kryterium czas reakcji : 5 minut, 

- najdłuższy możliwy do oceny kryterium czas reakcji: 20 minut.  

 

W  kryterium  tym  można  maksymalnie  uzyskać  20,0  punktów.   

 

Punkty w  tym  kryterium  zostaną przyznawane na poniższych zasadach.  

 

Wykonawca, który zaoferował w Formularzu ofertowym: 

a) czas przyjazdu: do 5 minut - otrzyma 20 punktów  

b) czas przyjazdu: do 10 minut - otrzyma 15 punktów  

c) czas przyjazdu: do 15 minut - otrzyma 10 punktów  

d) czas przyjazdu: do 20 minut włącznie- otrzyma  0 punktów  

 

UWAGA!  

Jeżeli   Wykonawca   nie   wskaże   w   Formularzu ofertowym   czasu   przyjazdu   Grupy   

Interwencyjnej   na potwierdzony   sygnał   alarmowy, a   także   na   każde   wezwanie   

pracowników ochrony stacjonarnej Zamawiający uzna, że został zadeklarowany najdłuższy 

możliwy czas reakcji tj. do 20 minut i w konsekwencji Zamawiający przyzna ofercie 0 pkt. W 

tym kryterium .  

 

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje czas przyjazdu   Grupy Interwencyjnej  dłuższy niż 20 

minut, jego oferta, jako niezgodna z opisem przedmiotu  zamówienia  oraz  wymaganymi  

Zamawiającego  określonymi  w  Ogłoszeniu zostanie odrzucona.  
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Łączna  ocena  punktowa  oferty  polegać  będzie  na  zsumowaniu  punktów przyznanych wg 

poszczególnych kryteriów oceny ofert zgodnie z poniższym wzorem:    

 

L= PC + T   

L -  łączna liczba punktów; 

PC -  liczba punktów uzyskanych wg kryterium „cena";  

T -  liczba punktów  uzyskanych wg kryterium podjęcia interwencji w godzinach 6-20 (przyjazd grupy 

interwencyjnej.” 

 

Zamawiający równocześnie informuje, że dokonał odpowiedniej zmiany treści nieobowiązkowego 

ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP pod nr 514787-N-2020 z dnia 2020-02-20 r.  

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 540032156-N-2020 z dnia 21-02-2020 r. 

 

Zamawiający publikuje również aktualny formularz ofertowy. 

Pozostałe warunki Ogłoszenia nie ulegają zmianie. 

 

 

 

                                                                                                             Z-ca Wójta Gminy Michałowice 

 

                                                                                                                 /-/ Jerzy Sierak 


