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GŁÓWNY  GEODETA  KRAJU 
 

 

 

 

BO-ZP.2610.43.2016.GI.enviDMS 

Warszawa, 2 stycznia 2017 r.  
 

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: ,,Wykonanie audiowizualnych materiałów informacyjnych  

i promocyjnych ”  BO-ZP.2610.43.2016.GI.enviDMS 

 

 

 

 

 

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” 

działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 a i art.38 ust.4 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm), zwanej 

dalej- ,,ustawą Pzp” przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem: 

 

    Pytanie 1 

Jesteśmy na etapie przygotowywania oferty dla Państwa w ramach postępowania przetargowego. 

Z uwagi na to, mam kilka pytań do SIWZu. W postępowaniu będziemy głównym wykonawcą, który 

w przypadku II etapu - tj. broszury będzie korzystać z usług podwykonawcy. Jak powinniśmy 

rozumieć załącznik nr 8? Na początku odniosłam wrażenie, że ma tu się znaleźć wykaz 

doświadczenia opisany w punkcie 1.2.3.1 - dotyczący filmu i dotyczący opracowania broszur. 

Jak rozumem, tabela powinna zostać rozbudowa o inne projekty, które będą potwierdzać posiadanie 

zdolności technicznej lub zawodowej w ramach punktu 2.1.1? 

W tabeli brak jest pozycja wartości-jak mniemam należny to gdzieś czytelnie dodać. 

Czy wartości mają być określone w kwotach netto czy w brutto? 

 

Odpowiedź 1 

Załącznik nr 8 odnosi się do wykazu doświadczenia opisanego w punkcie 1.2.3.1 - dotyczącego filmu 

i dotyczący opracowania broszur. Zamawiający nie wymaga podania wartości usług. 

 



Strona 2 z 6 
 
 

 

Zamawiający zmienia treść SIWZ  w rozdz. VI SIWZ pkt 2.1.1 

Było: 

2.1.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub 

są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 

należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert; -Załącznik nr 8. 

 

Jest: 

2.1.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert; -Załącznik nr 8. 

 

     Pytanie 2 

Mam też pytanie dotyczące oceny ofert. Rozumiem, że założeniem było iż maksymalnie można 

uzyskać100pkt? 

- w przypadku ceny - tak, max. wartość to będzie 60 pkt 

- w przypadku terminu realizacji, można uzyskać więcej, zgodnie z przedstawionym przez Państwa 

wzorem: 

TR= Ti / Tmax x 40  

Jeśli zaproponuję realizację usługi w terminie 30 dni (Ti), a najkrótszy dopuszczalny termin to 27 

(Tmax), 

to wtedy za czas realizacji mogę dostać więcej: 
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TR=30/27x40 

TR=44,44 

Tym samym maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać to 104,44. 

Czy takie było założenie do punktacji? 

Będę zobowiązana za wyjaśnienia. 

 

Odpowiedź 2 

Zamawiający zmienia treść SIWZ rozdział XIII: 

Było: 

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najwyższą wartość, wyrażoną w 

punktach, z uwzględnieniem kryteriów oceny, wymienionych poniżej.  

2. Kryterium oceny ofert stanowią: cena – 60% i termin realizacji zamówienia– 40% 

1) Zasady oceny według kryterium cena (C): 

a. ocena kryterium cena (C) będzie dokonywana na podstawie wypełnionego przez 

Wykonawcę formularza ofertowego; 

b. cena określa łączną wartość brutto (tj. z VAT) złożonej przez Wykonawcę oferty, 

wynikającej z uwzględnienia wszystkich kosztów jakie Wykonawca poniesie 

w związku z realizacją przedmiotu zamówienia; 

c. Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium cena (C) odpowiednią 

liczbę punktów; 

d. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 60 punktów, natomiast 

pozostali odpowiednio mniej punktów zgodnie z poniższym wzorem: 
 

60min 
iC

C
PC  

gdzie: 

PC – oznacza liczbę punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium cena (C), 

Cmin – oznacza najniższą cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia spośród 

ważnych i nie odrzuconych ofert, 

Ci – oznacza cenę brutto oferty badanej. 

 

2) Zasady oceny według kryterium „Termin realizacji zamówienia” (T): 

a. ocena kryterium Termin realizacji zamówienia (T) będzie dokonywana  

na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę formularza ofertowego; 

b. Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium Termin realizacji 

zamówienia odpowiednią liczbę punktów; 

c. Wykonawca, który zaproponuje:  

Minimalny akceptowalny przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia od 

dnia zawarcia umowy to 27 dni;   

Maksymalny akceptowalny przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia 

od dnia zawarcia umowy to 30 dni; 

 

gdzie: 
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 TR = 
Ti 

x 40 
Tmax 

 

gdzie: 
TR   –  oznacza liczbę punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium Termin    

realizacji zamówienia (T), 

Tmax      –  najkrótszy termin realizacji spośród wszystkich ocenianych ofert. 

Ti       –  termin realizacji oferty badanej. 

 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najwyższą sumę, wyrażoną w punktach, 

zgodnie z poniższym wzorem: 

P = PC + TR 

gdzie: 

P – oznacza liczbę punktów jaką otrzyma badana oferta, 

PC – oznacza liczbę punktów jaką otrzyma badana ofert za kryterium cena (C), 

TR – oznacza liczbę punktów jaką otrzyma badana ofert za kryterium Termin realizacji zamówienia 

(T) 

 

Oferta złożona przez danego Wykonawcę otrzyma ocenę zaokrągloną do dwóch miejsc  

po przecinku. 

 
Jest: 

1.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najwyższą wartość, wyrażoną w 

punktach, z uwzględnieniem kryteriów oceny, wymienionych poniżej.  

2.Kryterium oceny ofert stanowią: cena – 60% i termin realizacji zamówienia– 40% 

1) Zasady oceny według kryterium cena : 

a. ocena kryterium cena  będzie dokonywana na podstawie wypełnionego przez    

Wykonawcę formularza ofertowego; 

b. cena określa łączną wartość brutto (tj. z VAT) złożonej przez Wykonawcę oferty, 

wynikającej z uwzględnienia wszystkich kosztów jakie Wykonawca poniesie 

w związku z realizacją przedmiotu zamówienia; 

c. Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium cena  odpowiednią liczbę 

punktów; 

d. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 60 punktów, natomiast 

pozostali odpowiednio mniej punktów zgodnie z poniższym wzorem: 
 

60min 
iC

C
PC  

gdzie: 

PC – oznacza liczbę punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium cena ©, 

Cmin – oznacza najniższą cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia spośród 

ważnych i nie odrzuconych ofert, 

Ci – oznacza cenę brutto oferty badanej. 

 

2)zasady oceny według kryterium „Termin realizacji zamówienia” (T): 

a. ocena kryterium Termin realizacji zamówienia (T) będzie dokonywana  

na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę formularza ofertowego; 



Strona 5 z 6 
 
 

 

b.  Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium Termin realizacji zamówienia 

odpowiednią liczbę punktów; 

c. Wykonawca, który zaproponuje:  

Minimalny akceptowalny przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia od dnia 

zawarcia umowy to 27 dni;   

Maksymalny akceptowalny przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia od dnia 

zawarcia umowy to 30 dni; 

 

gdzie: 
  

TR = 
Tmin 

x 40 
Ti 

 

gdzie: 

TR   –  oznacza liczbę punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium Termin    

realizacji zamówienia (T), 

Tmin      –  najkrótszy termin realizacji spośród wszystkich ocenianych ofert. 

Ti       –  termin realizacji oferty badanej. 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najwyższą sumę, wyrażoną w punktach, 

zgodnie z poniższym wzorem: 

P = PC + TR 

gdzie: 

P – oznacza liczbę punktów jaką otrzyma badana oferta, 

PC – oznacza liczbę punktów jaką otrzyma badana ofert za kryterium cena (C), 

TR – oznacza liczbę punktów jaką otrzyma badana ofert za kryterium Termin realizacji zamówienia 

(T) 

 

Oferta złożona przez danego Wykonawcę otrzyma ocenę zaokrągloną do dwóch miejsc  

po przecinku. 

 

Zamawiający zmieni treść rozdz. XI 

Było: 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 03.01.2017 r. o godz. 12:00 

2. Ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji należy 

przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii  

w Warszawie przy ul. Wspólnej 2, 00-926 Warszawa, Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 

3099. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.01.2016. o godz. 12:30 w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji 

i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju nr 3108. 

Otwarcie ofert jest jawne. 

Jest: 

1.Termin składania ofert upływa w dniu 09.01.2017 r. o godz. 12:00 

2.Ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji należy przesłać   

lub złożyć osobiście w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii  

w Warszawie przy ul. Wspólnej 2, 00-926 Warszawa, Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 

3099. 
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3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.01.2016. o godz. 12:30 w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i    

Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju nr 3108. 

Otwarcie ofert jest jawne. 

 

p.o. GŁÓWNY GEODETA KRAJU  

        Aleksandra Jabłonowska 

 

 


