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Warszawa, 19 kwietnia 2017 roku 

 

Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „dostawę mebli niestandardowych”. 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących 
SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. 

 

Pytanie 1 

Proszę o informacje, czy Zamawiający w kryterium „termin dostawy” chce premiować najkrótszy czy 
najdłuższy termin realizacji? Wprowadzenie takiego kryterium logicznie wskazuje jednak, że Zamawiający 
chce, aby przedmiot zamówienie został wykonany w terminie jak najkrótszym.  Tym czasem wprowadzony 
w SIWZ wzór obliczenia punktacji w tym kryterium premiuje najdłuższy termin realizacji. Jeżeli Zamawiający 
chce jednak premiować najkrótszy termin to proszę o wprowadzenie zmian we wzorze obliczeń. 

Oto  propozycja: 

1. „Punktacja w kryterium Termin dostawy zostanie wyliczona w następujący sposób (maksymalna 

liczba punktów: 40):   

DW – termin dostawy (tj. nie dłuzėj niz ̇__ dni) oferowany przez Wykonawcę,̨ wyrażony w dniach  

Dmin – najkrótszy termin dostawy sposŕód złozȯnych przez Wykonawców ofert, wyrazȯnej w dniach 

  

D = Dmin /DW *40  ” 

 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści Rozdziału 13 ust. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i nadaje mu brzmienie.  

Jest: 

1. Punktacja w kryterium Termin dostawy zostanie wyliczona w następujący sposób (maksymalna liczba 
punktów: 40): 
 
DW – termin dostawy (tj. nie dłużej niż __ dni) oferowany przez Wykonawcę, wyrażony w dniach 
Dmax – najdłuższy termin dostawy spośród złożonych przez Wykonawców ofert, wyrażonej w dniach 
 

D  =  DW / Dmax * 40 

Powinno być: 

Punktacja w kryterium Termin dostawy zostanie wyliczona w następujący sposób (maksymalna liczba 
punktów: 40): 
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DW – termin dostawy (tj. nie dłużej niż __ dni) oferowany przez Wykonawcę, wyrażony w dniach 
Dmin – najdłuższy termin dostawy spośród złożonych przez Wykonawców ofert, wyrażonej w dniach 
 

D  =  Dmin / Dw * 40 

 

 

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich wykonawców i należy 
je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 

  

 


