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Warszawa, 05 kwietnia 2017 roku 

 

 

Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

 

Dotyczy: przetarg nieograniczony na kampanię reklamową w ośmiu częściach. 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), zwanej dalej „Ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań 
dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.  

 

Pytanie: 

mam pytanie w związku z dokumentami do przetargu. 
W formularzu "Oferta" przy niektórych częściach od 1 do 8 są podane (powtórzone)  dwa razy słowa 
"brutto (słownie......złotych)" . 
Rozumiem, że to przez pomyłkę, takie powtórzenie? 

Odpowiedź: 

Tak. Bardzo proszę jeden raz wskazać cenę oferty.  

 

Pytanie: 

Mam pytanie dotyczące MW/ZP/17/PN/2017, Kampania reklamowa w ośmiu częściach. 

W pliku: SIWZ_kampania_reklamowa punkcie: 

Rozdział 13: 

Kryterium „Termin płatności” pozwala uzyskać maksymalnie 10 punktów. Kryterium „Termin 

płatności” zostanie ocenione na podstawie podanego przez wykonawcę w ofercie terminu 

płatności. Termin płatności nie może być krótszy niż 7 dni i nie może być dłuższy niż 30 dni. Ocena 

punktowa w ramach kryterium „Terminu płatności” zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:  

𝑇 =𝑇𝑚𝑖𝑛/𝑇𝑏𝑎𝑑∗ 40 𝑝𝑘𝑡 

gdzie:  

Tmax – oznacza najdłuższy Termin płatności,  

Tbad – Termin płatności w badanej ofercie,  

T – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie. 

 

jest błąd we wzorze: powinien być  

𝑇 =𝑇𝑚ax/𝑇𝑏𝑎𝑑∗ 40 𝑝𝑘𝑡 

 

czyli przyjmując 30 dni oferta otrzyma maksymalną ilość punktów czyli 40 pkt a za krótszy termin 
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płatności (minimum 7 dni) analogicznie mniejszą liczbę punktów. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wiążące są postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Punkty zostaną obliczone zgodnie ze wzorem wskazanym w Rozdziale 13 ust. 2 pkt. 2).  

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 

1. Zamawiający modyfikuje treść rozdziału 11 specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nadaje 
mu brzmienie: 

Jest: 

Rozdział 11 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Miejsce składania ofert: Muzeum Warszawy, Jezuicka 1/3, 00-271 Warszawa,  (kancelaria III 
piętro). 

2. Termin składania ofert: do 6 kwietnia 2017 r. do godz. 15:30. 

3. Miejsce otwarcia ofert: sala konferencyjna w siedzibie Muzeum Warszawy ul. Jezuicka 1/3, 00-271 
Warszawa  

4. Termin otwarcia ofert: 6 kwietnia 2017 r. do godz. 16:45. 

 

Powinno być: 

5. Miejsce składania ofert: Muzeum Warszawy, Jezuicka 1/3, 00-271 Warszawa,  (kancelaria III 
piętro). 

6. Termin składania ofert: do 10 kwietnia 2017 r. do godz. 15:30. 

7. Miejsce otwarcia ofert: sala konferencyjna w siedzibie Muzeum Warszawy ul. Jezuicka 1/3, 00-271 
Warszawa  

8. Termin otwarcia ofert: 10 kwietnia 2017 r. do godz. 16:45. 

 

 

2. Zamawiający modyfikuje treść rozdziału 13 ust. 2 pkt. 2 specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i nadaje mu brzmienie: 

Jest: 

„Kryterium „Termin płatności” pozwala uzyskać maksymalnie 10 punktów. Kryterium „Termin 
płatności” zostanie ocenione na podstawie podanego przez wykonawcę w ofercie terminu płatności. 
Termin płatności nie może być krótszy niż 7 dni i nie może być dłuższy niż 30 dni. Ocena punktowa w 
ramach kryterium „Terminu płatności” zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:  

𝑇 =
𝑇𝑚𝑖𝑛

𝑇𝑏𝑎𝑑
∗ 40 𝑝𝑘𝑡 
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gdzie:  

Tmax – oznacza najdłuższy Termin płatności,  

Tbad – Termin płatności w badanej ofercie,  

T – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie.  

 

 

Łączna ilość punktów badanej oferty będzie liczona według poniższego wzoru:  

 

P = C + T 

P – Łączna ilość punktów badanej oferty.  

C – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny „Cena”;  

T – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny „Termin płatności”;  

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.” 

 

Powinno być: 

„Kryterium „Termin płatności” pozwala uzyskać maksymalnie 40 punktów. Kryterium „Termin 
płatności” zostanie ocenione na podstawie podanego przez wykonawcę w ofercie terminu płatności. 
Termin płatności nie może być krótszy niż 7 dni i nie może być dłuższy niż 30 dni. Ocena punktowa w 
ramach kryterium „Terminu płatności” zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:  

𝑇 =
𝑇𝑏𝑎𝑑

𝑇𝑚𝑎𝑥
∗ 40 𝑝𝑘𝑡 

 

gdzie:  

Tmax – oznacza najdłuższy Termin płatności,  

Tbad – Termin płatności w badanej ofercie,  

T – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie.  

 

 

Łączna ilość punktów badanej oferty będzie liczona według poniższego wzoru:  

 

P = C + T 

P – Łączna ilość punktów badanej oferty.  

C – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny „Cena”;  

T – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny „Termin płatności”;  

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.” 

 

 

 

 


