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Mikołów, 21.11.2014

W związku z zapytaniem Wykonawcy, zgodnie z artykułem Art. 38. 2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5,
poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769) Zamawiający
przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, oraz udostępnia na stronie internetowej
Zamawiającego:
W związku z ogłoszeniem o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest Prowadzenie szkoleń dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach
projektu „SZANSA-Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie”,
Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Przełęcz 51
(w dalszej części zwaną WANiR), jako potencjalny wykonawca, zwraca się do Zamawiającego z zapytaniem
i prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwaną SIWZ):
1) Zamawiający w pkt. 16 SIWZ zamieścił opis kryteriów wyboru oferty oraz sposób oceny ofert,
zgodnie z którym: Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone.
Proponowane kryteria oceny ofert: Cena jednostkowa brutto za przeszkolenie 1 osoby 95 pkt
Termin realizacji zamówienia 5 pkt
Punktacja wg wzoru:
CN
TN
--------------- x 95 + --------------- x 5 =...............punktów
CO
TO
* wyjaśnienia: CN - cena z oferty najkorzystniejszej pod względem ceny
CO - cena z oferty badanej
TN - termin realizacji zamówienia z oferty najkorzystniejszej pod względem terminu
realizacji zamówienia
TO - termin realizacji zamówienia z oferty badanej
W związku z powyższym wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, w jaki sposób
Zamawiający będzie przyznawał punkty w kryterium Termin realizacji zamówienia? Ogólny termin realizacji
poszczególnych części zamówienia określony został w pkt. 7 SIWZ. W jaki sposób Zamawiający zamierza
dokonać porównania ofert w tym kryterium? Czy kryterium należy rozumieć w ten sposób, iż:
 Najwięcej punktów otrz
yma ten wykonawca, który zaproponuje najwcześniejszy termin rozpoczęcia
szkoleń?
Najwięcej punktów otrzyma ten wykonawca, który zaproponuje najwcześniejszy termin zakończenia
szkoleń?
 Najwię
cej punktów otrzyma ten wykonawca, który zaproponuje najmniejsząliczbędni realizacji
danego szkolenia?
 Czy Zamawiają
cy przewiduje progi punktowe w tym kryterium, czy teżoferty bę
dąoceniane
proporcjonalnie?
Zgodnie, bowiem z art. 29 Pzp, zamawiający przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny
i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie
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wymagania i okoliczności mogące mied wpływ na sporządzenie oferty.
Niniejsza prośba o wyjaśnienia treści SIWZ jest zgodna z art. 38 ustawy Pzp. Jednocześnie wykonawca
wskazuje, że zgodnie z odesłaniem z art. 14 Pzp w postępowaniu stosuje się przepisy ustawy - Kodeks cywilny,
o ile przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. Powyższe potwierdza opinia UZP dostępna pod adresem:
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;700;jak_nalezy_liczyc_termin,_o_ktorym_mowa_w_art._38_ust._1:_
%E2%80%9Ep
od_warunkiem_ze_wniosek_o_wyjasnienie_tresci_siwz_wplynal_do_zamawiajacego_nie_pozniej_niz_do_kon
ca_dnia,_w_
ktorym_uplywa_polowa_wyznaczonego_terminu_skladania_ofert%E2%80%9D_?.html
oraz
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;880;sposob_obliczenia_terminu_na_wniesienie_wniosku_o_wyjasnie
nie_tresci_specyfikacji_istotnych_warunkow_zamowienia.html
Ad 1.
Zamawiający przez termin realizacji zamówienia rozumie okres realizacji zamówienia liczony od rozpoczęcia
szkolenia do momentu jego zakończenia w dniach.
Ad 2.
Zamawiający przewiduje zgodnie z wzorem proporcjonalną skalę punktowania
CN
TN
--------------- x 95 + --------------- x 5 =...............punktów
CO
TO
* wyjaśnienia: CN - cena z oferty najkorzystniejszej pod względem ceny
CO - cena z oferty badanej
TN (liczba dni szkoleniowych )- termin realizacji zamówienia z oferty najkorzystniejszej pod względem terminu
realizacji zamówienia
TO (liczba dni szkoleniowych)- termin realizacji zamówienia z oferty badanej

