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Wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

Roboty budowlane w zakresie robót wykończeniowych, zewnętrznych  

i instalacyjnych dla „Budowy Podkarpackiego Centrum  

Transferu Niskoenergetycznych Technologii w Budownictwie – Etap II” 

 

 

1. Brak specyfikacji materiałów ST-20160405. 

Zamiast specyfikacji nr ST-20160405 zamieszczone zostały 3 specyfikacje nr ST-20170103 

w zakresie: 

- opraw oświetlenia awaryjnego, 

- opraw oświetlenia podstawowego, 

- urządzeń multimedialnych. 

 

2. Pilnie proszę o wyjaśnienie kwestii wymienników ciepła w zbiorniku p.poż. (pozycja 

V.5 w Tabeli Wykazu Cen). W nowym projekcie na schemacie technologicznym 

kotłowni nie ma ujętego tego zbiornika, czy jest to związane z rezygnacją 

z wymienników ciepła, jeśli tak to dlaczego pojawiają się one w tabeli do wyceny". 

Oferent wyceni prace zgodnie z pozycja V.5 w Tabeli Wykazu Cen wg schematu na rysunku 

nr IS-25 (grudzień 2015). Inwestor podejmie decyzję o realizacji bądź rezygnacji tych robót 

w późniejszym czasie – rezygnacja taka będzie powodować korektę wartości kontraktu. 

 

3. Zamawiający wprowadza modyfikacje w zakresie p. 21 IDW dotyczące wzoru na 

obliczenie punktów w zakresie kryterium 3 (wskaźnik płynności finansowej) i 4 

(wskaźnik płynności) oraz modyfikacje ppkt. b). 

3. KRYTERIUM 3 Wskaźnik płynności finansowej 

b) Punkty za elementy kryterium „Wskaźnik płynności finansowej” - większy lub równy 1,5 

(środki obrotowe - zobowiązania krótkie) zostaną przyznane przez każdego członka komisji 

przetargowej. Każdy członek komisji przetargowej za każdy wymieniony element przyzna 

punkty od 1 do 10. Punkty przyznane przez poszczególnych członków komisji będą 

sumowane i podstawione do wzoru. 

c) Sposób oceny oferty 

PK3 = Ri / Rmax x WK 

PK3 – ilość punktów dla kryterium 

Ri – suma punktów przyznana przez członków komisji przetargowej rozpatrywanej oferty 

Rmax – najwyższa suma punktów w badanych ofertach przyznana przez członków komisji 

przetargowej 



WK – Waga kryterium 

 

4. KRYTERIUM 4 Wskaźnik płynności  

b) Punkty za elementy kryterium „Wskaźnik płynności ” - większy lub równy 0,75 (środki 

obrotowe - zapasy finansowe)/zobowiązania krótkie) zostaną przyznane przez każdego 

członka komisji przetargowej. Każdy członek komisji przetargowej za każdy wymieniony 

element przyzna punkty od 1 do 10. Punkty przyznane przez poszczególnych członków 

komisji będą sumowane i podstawione do wzoru. 

c) Sposób oceny oferty 

PK4 = Ri / Rmax x WK 

PK3 – ilość punktów dla kryterium 

Ri – suma punktów przyznana przez członków komisji przetargowej rozpatrywanej oferty 

Rmax – najwyższa suma punktów w badanych ofertach przyznana przez członków komisji 

przetargowej 

WK – Waga kryterium 

4. Zamawiający podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania ofert do 15 stycznia 2018 

roku do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10.30. Miejsce 

składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian. Zamawiający informuje ponadto, 

że pytania dotyczące zamówienia oferenci mogą zadawać w terminie do 10 stycznia 

2018 roku do godz. 10.00. 


