
      

   

         
 

       NR 635824-N-2017                                                                 Skarszewy, 19.01.2018 r. 

 

DO WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU  

NR 635824-N-2017 

 
Dot. przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków 

wraz z przebudową 2 pompowni: Chojnicka i Kleszczewska w ramach Projektu pn. 

„Modernizacja systemu ściekowego na terenie gminy Skarszewy” 

 
Działając w trybie art. 38 ust. 1a i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz.U.2017.1579.t.j. z dnia 24.08.2017 r.) Zamawiający przekazuje treść zapytań 
wraz z wyjaśnieniami.  
 
Pytanie nr 1 z dnia 19.01.2018 r. 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie następującej rozbieżności w zakresie kryterium 
oceny ofert – gwarancja – 20% - czy przedłużenie jej wynosi maksymalnie 12 czy 24 miesiące:  

a. W siwz w rozdziale 7, mowa jest o możliwości maksymalnego wydłużenia gwarancji o 
12 miesięcy;  

b. W załączniku nr 1 do siwz wzór formularza ofertowego w punkcie 4. b) również mowa 
jest o 12 miesiącach;  

c. Natomiast w siwz rozdział 25.1.b mowa jest o majsymalnym wydłużeniu o 24 miesiące.  
Wykonawca zdaje sobie sprawę z faktu, iż niniejsze pytanie zostało wniesione po terminie, w 
którym Zamawiający zobowiązany jest, zgodnie z art. 38 ust. 1 PZP, do udzielenia wyjaśnień, 
jednak zdaniem Wykonawcy wątpliwość wyrażona w powyższym pytaniu obejmują na tyle 
istotny aspekt (stanowi kryterium oceny ofert), iż winna zostać poddana analizie 
Zamawiającego oraz wyjaśnieniu wykonawcom zamierzającym złożyć w postępowaniu oferty.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 19.01.2018 r. 

W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy Zamawiający wyjaśnia, że zapisy w pkt. 25.1b SIWZ 
„Opis kryterium WYDŁUŻENIE GWARANCJI” zostały przez pomyłkę pozostawione w tym 
punkcie w takiej formie. Pożądane przez Zamawiającego zapisy dotyczące wydłużenia 
gwarancji zostały przywołane w SIWZ w rozdziale 7 oraz w formularzu ofertowym stanowiącym 
załącznik nr 1 do SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający niniejszym pismem 
doprowadza do spójności zapisy pkt. 25.1 b z pozostałymi zapisami SIWZ w tym zakresie. Pkt 
25.1 b SIWZ to otrzymuje brzmienie: 
 
„25.1b Opis kryterium WYDŁUŻENIE GWARANCJI (G) 
Punkty za kryterium (G) zostaną przyznane w skali punktowej do 20 punktów, w 
następujący sposób:  
−  Oferta, w której Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi wydłużony o 6 
miesięcy ponad minimum określone w SIWZ (36 m-cy) - otrzyma 10 pkt.  
−  Oferta, w której Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi wydłużony o 12 
miesięcy ponad minimum określone w SIWZ (36 m-cy) - otrzyma 20 pkt.  
 
W przypadku nie wskazania w ofercie okresu gwarancji i rękojmi ponad wymagane w 
SIWZ minimum, Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji i 
rękojmi na okres 36 miesięcy (minimum wymagane w SIWZ) i taka wartość będzie brana 
pod uwagę przy ocenie jego oferty. Oferta, w której Wykonawca nie zaoferuje okresu 



      

   

         
gwarancji i rękojmi ponad wymagane w SIWZ minimum otrzyma 0 pkt w niniejszym 
kryterium.  
W przypadku wskazania w ofercie wartości innej niż 6 lub 12 m-cy Zamawiający w takiej 
sytuacji do oceny przyjmie wartość pierwszego z niższych okresów i taka wartość 
będzie obowiązywała przy realizacji umowy.” 
 
SIWZ ze skorygowanym brzmieniem pkt. 25.1 b został umieszczony na stronie internetowej 
Zamawiającego. 
 
 
 
Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla Wykonawców.  
 
Zamawiający informuje, że udzielone Wykonawcom wyjaśnienia nie wprowadzają zmian do 
opisu przedmiotu zamówienia i nie są tym samym podstawą do zmiany terminu składania ofert. 
 
 

                                                                       Prezes Zarządu 
 

                                                                        Małgorzata Gruchała 


