Miłakowo, 21.11.2018 r.

znak sprawy: 1/MPGK/2018

Wykonawcy

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2017.1579 z późn. zm) Zamawiający
przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami do postępowania prowadzonego w
trybie
przetargu
nieograniczonego pn. „Modernizacja systemu
zaopatrzenia w wodę oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
przy ulicy Kaszubskiej w aglomeracji Miłakowo” W części dotyczącej
modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę.
Pytanie 1:
W rozdziale XVII, pkt 1, ppkt 1) Zamawiający określa znaczenie kryterium
okresu gwarancji na 35%. Natomiast w tym samym rozdziale pkt 6 brzmi
następująco „maksymalny punktowany przez zamawiającego okres gwarancji –
60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca, który zaoferuje
okres gwarancji licząc od daty odbioru przedmiotu umowy w liczbie miesięcy
60 i więcej otrzyma 40 punktów.” Zapisy te nie są ze sobą spójne. Prosimy o
sprecyzowanie i określenie w jaki sposób będzie oceniane i punktowane
kryterium okresu gwarancji.
Odpowiedź 1:
Maksymalne znaczenie dla kryterium okresu gwarancji określa się na 35% przy
okresie gwarancji 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.
Pytanie 2:
W rozdziale XVII, pkt 3, ppkt 3) Zamawiający pisze:
„w kryterium zatrudnienia osób o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 i 3
ustawy PZP ilość osób zatrudnionych przez wykonawcę w trakcie realizacji
inwestycji x 5
Za każde zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu
pracy osoby posiadające status w rozumieniu art. 29 ust. 4 pkt 1 i 3 ustawy
PZP, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, zamawiający przyzna 1
pkt. Nie więcej jednak niż 5 pkt…”
Z pierwszego zaznaczonego zapisu wynika, że przy zatrudnieniu 5 osób
Wykonawca otrzyma 25 pkt natomiast z drugiego zapisu wynika, że max
można otrzymać 5 pkt. Prosimy o określenie zasad punktowania tego
kryterium.
Odpowiedź 1:

Maksymalne znaczenie dla kryterium zatrudnienia osób o których mowa w art. 29
ust. 4 pkt 1 i 3 ustawy PZP określa się na 5% przy liczbie zatrudnionych równej 5
osobą.
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