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Poznań,30 listopada 2021 r.

l.dz. 05437/PIM/11/21/MK/2014-21
Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy: "Przebudowa ul. Kolejowej "

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”),

Zamawiający informuje o pytaniu skierowanym do treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia (SWZ) w postępowaniu:

Pakiet nr 1 z 29.11.2021 r.

Pytanie nr 1

W pkt 23.4. SWZ Zamawiający opisał kryterium „Jakość” i sposób oceny ofert w ramach

tego kryterium. W ramach tego kryterium Zamawiający oceni:

1) organizację zastępstw członków zespołu inspektów nadzoru,

2) dostępność zespołu inspektorów nadzoru na wezwanie Zamawiającego w razie

stwierdzenia pilnej potrzeby (w siedzibie Zamawiającego lub na terenie objętym projektem

lub w innym wskazanym przez Zamawiającego miejscu);

3) Czas reakcji na pytania Zamawiającego (pytania na piśmie lub wysłane drogą mailową/za

pośrednictwem faksu;

4) Sposób postępowania z Wystąpieniami Wykonawcy robót (zgłoszenia roszczeń

terminowych/finansowych, w związku z koniecznością wykonania dodatkowych zakresów

prac, w tym nieprzewidzianych itp.)

wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ.

Zamawiający w ramach SWZ zamieścił na swojej stronie internetowej wzór załącznika Nr

7A, który ma służyć do oceny oferty w ramach kryterium „Jakość”. We wzorze tego

załącznika, oprócz wymienionych wyżej czterech elementów oceny, występuje jeszcze

jeden dodatkowy element oznaczony punktem IV, a mianowicie „Wiza w terenie przed

złożeniem oferty” (pisownia zgodna z treścią wzoru załącznika Nr 7A). Elementu tego

brakuje w treści pkt 23.4. SWZ. Nie jest on tam opisany i brakuje także sposobu

przyznawania punktów w ramach tego elementu.
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W związku z powyższym bardzo prosimy o wyjaśnienie rozbieżności zapisów pkt 23.4. SWZ

i wzoru załącznika Nr 7A, a także o podanie informacji, czy wykonawca, który przeprowadzi

wizję w terenie przed złożeniem oferty, otrzyma dodatkowe punkty w ramach kryterium

„Jakość”. Jednocześnie podkreślamy, że zgodnie z zapisem pkt 5.3. SWZ Zamawiający nie

wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej.

Wyjaśnienia Zamawiającego                                                            

Zamawiający udostępnił na swojej stronie aktualny załącznik nr 7A.

Ponadto Zamawiający informuje, że zmienia pkt. 23.4. SWZ - kryterium jakość:

Dotychczasowe brzmienie:

Zamawiający przyzna punkty cząstkowe w następujący sposób:

ad. 1 organizacja zastępstw członków zespołu inspektów nadzoru (zapewniona – 20 pkt,

brak – 0 pkt),

ad. 2 dostępność zespołu inspektorów nadzoru w razie stwierdzenia pilnej potrzeby

(w ciągu 2 dni – 30 pkt, za każdy kolejny dzień odjęte 5 pkt aż do 0 pkt.),

ad.3 czas reakcji na pytania Zamawiającego (w ciągu 1 dnia – 20 pkt, za każdy kolejny

dzień odjęte 5 pkt, aż do 0 pkt),

ad. 4 sposób postępowania z Wystąpieniami Wykonawcy robót (jest – 30 pkt, brak – 0 pkt).

Zastępuje:

Zamawiający przyzna punkty cząstkowe w następujący sposób:

ad. 1 organizacja zastępstw członków zespołu inspektów nadzoru (zapewniona – 20 pkt,

brak – 0 pkt),

ad. 2 dostępność zespołu inspektorów nadzoru w razie stwierdzenia pilnej potrzeby

(w ciągu 2 dni –30 pkt, za każdy kolejny dzień odjęte 10 pkt aż do 0 pkt.),
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ad.3 czas reakcji na pytania Zamawiającego (w ciągu 1 dnia – 20 pkt, za każdy kolejny

dzień odjęte 10 pkt, aż do 0 pkt),

ad. 4 sposób postępowania z Wystąpieniami Wykonawcy robót (jest – 30 pkt, brak – 0 pkt).

Z poważaniem

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Załączniki:

1. Załącznik nr 7a,

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu za pośrednictwem www.pim.poznan.pl;
2. a/a

Sprawę prowadzi: Marzena Kaczmarek, Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 954 882 , email:
marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Marzena Kaczmarek, Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 954 882 , email:
marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl
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