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Reguły, 20 lutego 2017 roku  

 

 

Wszyscy Wykonawcy: 

Zamówienia publicznego  

nr ZP.271.2.07.2017 

 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO NR 1 

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 12.02.2017 r. wpłynął wniosek  wykonawcy 

o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. „Zakup usługi systemu 

bezobsługowego wypożyczalni sprzętu turystycznego – Rower Gminny” (nr ogłoszenia BZP: 

25255 – 2017, nr sprawy: ZP.271.2.07.2017)). Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający - 

Gmina Michałowice udziela odpowiedzi. 

TREŚĆ WNIOSKU 

Pytanie: 

W pkt 18.3 SIWZ Zamawiający wskazał, że  

18.2 W niniejszym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie 

kierował się niżej podanym kryterium i jego wagą:  

Cena – waga kryterium 60%  

Warunki płatności – waga kryterium 10%  

Dostawa, montaż, utrzymanie i zarządzanie stacjami wypożyczania rowerów ponad wymagane 

minimum – waga kryterium 30%  

Zamawiający przyjmuje 1% = 1 punkt  

Zatem w kryterium Dostawa, montaż, utrzymanie i zarządzanie stacjami wypożyczania rowerów 

ponad wymagane minimum możliwe jest uzyskanie maksymalnie 30 pkt.  

W opisie tego kryterium Zamawiający wskazał:  

Kryterium dostawa, montaż, utrzymanie i zarządzanie stacjami wypożyczania rowerów ponad 

wymagane minimum:  

Wykonawca, który zaoferuje dostawę, montaż, zarządzanie i utrzymanie – w ramach realizacji 

zamówienia i w okresie jego trwania na zasadach określonych w SIWZ i załącznikach do A i B do 

SIWZ – dodatkowych stacji wypożyczania wraz z rowerami, ponad wymaganą w SIWZ liczbę (tj. 

ponad wymagane 3 stacje i 30 rowerów). W kryterium dostawa, montaż, utrzymanie i zarządzanie 

stacjami wypożyczania rowerów ponad wymagane minimum (D) Wykonawca może uzyskać 

następującą punktację:  

- 0 stacji rowerów ponad wymaganą w SIWZ liczbę 0 pkt  

- 1 stacja (13 słupków) z 10 rowerami ponad wymaganą w SIWZ liczbę 10 pkt  

- 2 stacje (12 i 13 słupków) każda z 10 rowerami ponad wymaganą w SIWZ liczbę 20 pkt  

- 2 stacje (12 i 13 słupków) każda z 10 rowerami oraz 1 stacja (8 słupków) z 5 rowerami ponad 

wymaganą w SIWZ liczbę 30 pkt  

Wątpliwości budzi następujący fragment:  

Przyznana punktacja za dostawa, montaż, utrzymanie i zarządzanie stacjami wypożyczania rowerów 

ponad wymagane minimum x 0,3 (waga) = liczba punktów dla danej oferty w tym kryterium.  
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Przeliczenie punktów zgodnie z przytoczonym opisem powoduje, że wykonawca w przypadku 

zaoferowania:  

- 0 stacji rowerów ponad wymaganą w SIWZ liczbę będzie miał przyznane 0 pkt x 0,3 (waga) = 0 pkt  

- 1 stacja (13 słupków) z 10 rowerami ponad wymaganą w SIWZ liczbę będzie miał przyznane 10 pkt 

x 0,3 (waga) = 3 pkt,  

- 2 stacje (12 i 13 słupków) każda z 10 rowerami ponad wymaganą w SIWZ liczbę będzie miał 

przyznane 20 pkt x 0,3 (waga) = 6 pkt,  

- 2 stacje (12 i 13 słupków) każda z 10 rowerami oraz 1 stacja (8 słupków) z 5 rowerami ponad 

wymaganą w SIWZ liczbę będzie miał przyznane 30 pkt x 0,3 (waga) = 9 pkt.  

Wobec powyższego maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać e ramach tego kryterium wynosi 

9 pkt, co jest sprzeczne z wagą tego kryterium (1% = 1 pkt).  

Wobec powyższego wnosimy o wykreślenie fragmentu:  

„Przyznana punktacja za dostawa, montaż, utrzymanie i zarządzanie stacjami wypożyczania rowerów 

ponad wymagane minimum x 0,3 (waga) = liczba punktów dla danej oferty w tym kryterium”.  

Prosimy o potwierdzenie, że w tym kryterium maksymalnie można uzyskać 30 pkt. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W punkcie 18. 2 SIWZ, w części dotyczącej kryterium: ”dostawa, montaż, utrzymanie i zarządzanie 

stacjami wypożyczania rowerów ponad wymagane minimum” Zamawiający wykreślił następujący 

zapis: „Przyznana punktacja za dostawa, montaż, utrzymanie i zarządzanie stacjami wypożyczania 

rowerów ponad wymagane minimum x 0,3 (waga) = liczba punktów dla danej oferty w tym 

kryterium”. Zamawiający potwierdza, że ww. kryterium maksymalnie można uzyskać 30 pkt. 
 
 
 
 

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE 
(-) mgr inż. Krzysztof Grabka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:   Referat zamówień publicznych 

Tel.:   (22) 350 91 68 

 

Otrzymują: 

1) Strona internetowa www.bip.michalowice.pl   

2) aa ZP.271.2.07.2017 

http://www.bip.michalowice.pl/

