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Poznań,01 grudnia 2021

l.dz. 05472/PIM/12/21/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 warunków zamówienia

(SWZ) w postępowaniu:

Pakiet nr 2 z 30.11.2021 r.

Pytanie nr 1

Nawiązując do Państwa pisma l.dz. 05437/PIM/11/21/MK/2014-21 z dnia 30.11.2021 r.,

zawierającego odpowiedzi na pytania do SWZ, chcemy poinformować, że zapisy dotyczące

kryteriów oceny ofert, znajdujące się w punktach II i III „Formularza ofertowego” (Załącznik

Nr 2 do SWZ) różnią się od zapisów występujących w punktach 23.3. i 23.4. SWZ oraz

w Załączniku Nr 7A do SWZ.

W pkt 23.3. SWZ Zamawiający napisał, że przyzna 20 pkt za dodatkowe doświadczenie

Koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji min. 2 usług o określonej

charakterystyce. Tymczasem w pkt II „Formularza ofertowego” napisano, że wykonawca

może zadeklarować dodatkowe doświadczenie przy realizacji min. 1 usługi o określonej

charakterystyce.

W związku z powyższym bardzo prosimy o wyjaśnienie rozbieżności zapisów pkt 23.3. SWZ

i pkt II „Formularza ofertowego” i jednoznaczne określenie za ile dodatkowych usług będzie

można uzyskać maksymalną ilość punktów w tym kryterium.

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

tego kryterium. Ilości punktów przyznawane w poszczególnych kryteriach różnią się od ilości

punktów, które Zamawiający opisał w pkt III „Formularza ofertowego”, tj.:

1) organizacja zastępstw członków zespołu inspektów nadzoru: maksymalna ilość punktów

wg pkt 23.4. SWZ wynosi 20, a wg „Formularza ofertowego” – 10 pkt;

2) dostępność zespołu inspektorów nadzoru na wezwanie Zamawiającego w razie

stwierdzenia pilnej potrzeby: maksymalna ilość punktów wg pkt 23.4. SWZ wynosi 30, a wg

„Formularza ofertowego” – 10 pkt;
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3) Czas reakcji na pytania Zamawiającego: maksymalna ilość punktów wg pkt 23.4. SWZ

wynosi 20, a wg „Formularza ofertowego” – 10 pkt;

4) Sposób postępowania zWystąpieniami Wykonawcy robót: maksymalna ilość punktów wg

pkt 23.4. SWZ wynosi 30, a wg „Formularza ofertowego” – 30 pkt.

W „Formularzu ofertowym” występuje ponadto jeszcze jedno kryterium, a mianowicie „Wizja

w terenie przed złożeniem oferty”, którego nie ma w pkt 23.3. SWZ.

W związku z powyższym bardzo prosimy o wyjaśnienie rozbieżności zapisów pkt 23.3. i

23.4. SWZ, we wzorze załącznika Nr 7A i w „Formularzu ofertowym” oraz ich ujednolicenie.

Czy w związku ze zmianami w SWZ dokonanymi w piśmie l.dz. 05437/PIM/11/21/MK/2014-

21 z dnia 30.11.2021 r., Zamawiający nie wymaga wizji w terenie przed złożeniem oferty ?

Wyjaśnienia Zamawiającego                                                            

Zamawiający udostępnił na swojej stronie aktualny załącznik nr 2 formularz ofertowy.

Ponadto Zamawiający informuje, że nie wymaga wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Pytanie nr 2

Ponadto w pkt 14 SWZ Zamawiający napisał, że wykonawca jest związany ofertą do dnia 31

grudnia 2021 r., tj. przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Zamawiający

przesunął termin składania ofert z 2 na 3 grudnia b.r., ale nie zmienił przytoczonego powyżej

zapisu. Prosimy o zmianę daty, do której wykonawca będzie związany ofertą.

Wyjaśnienia Zamawiającego                                                            

Zamawiający zamieścił informację o nowym terminie związania ofertą w piśmie z dnia 26

listopada 2021 r.

„Ponadto Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzoną zmianą zmienia termin

składania ofert z 2 grudnia 2021 r. godz. 10:00 na 3 grudnia 2021 r. godz. 10:00 oraz termin

związania ofertą, który został określony w pkt 14.1 z 31 grudnia 2021 r. na 1 stycznia

2022 r.”

Pytanie nr 3
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Dokonując zmiany w SWZ (pismo l.dz. 05411/PIM/11/21/MK/2014-21 z dnia 26.11.2021 r.)

Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej plik zawierający szczegóły

postępowania. Dotyczy on jednak innego postępowania, a mianowicie „Opracowania

dokumentacji projektowej na podstawie wykonanej dokumentacji koncepcyjnej w zakresie

budowy dróg na osiedlu Zieliniec” – II postępowanie. Prosimy o zamieszczenie na stronie

internetowej pliku dotyczącego właściwego postępowania.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający informuje, że na stronie internetowej znajdują się właściwe pliki tj. dotyczące

przedmiotowego zamówienia.

Z poważaniem

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Załączniki:

1. Formularz ofertowy,

Otrzymują:

1. Adresat
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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