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Wyjaśnienie treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego
na terenie miasta i gminy Swarzędz w 2015 roku – II zadania ”
Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Zapytanie nr 1
Prosimy o doprecyzowanie - Zamawiający w Opisie przedmiotu Zamówienia (str. 14), napisał,
że:
„Poszczególne zlecenia wykonywane będą w terminie Ilości dni zadeklarowanych w ofercie,
licząc od momentu otrzymania pisemnej akceptacji wyceny poszczególnego zlecenia
(potwierdzone e-mailem)."
Prosimy o przekazanie pełnej informacji: kto otrzymuje akceptacje, a kto przygotowuje wyceny
zleceń i w jakich terminach, gdyż wiąże się to z karami za niedotrzymanie terminu wykonania
zleceń.
Odpowiedź nr 1
Wycenę poszczególnego zamówienia (na podstawie cennika) sporządza Wykonawca.
Wycena zostaje przesłana Zlecającemu w ciągu jednego dnia roboczego od dnia
otrzymania zlecenia. Zlecający akceptuje lub wprowadza zmiany w wycenie w ciągu jednego
dnia roboczego. Po ostatecznym zaakceptowaniu Wykonawca przystępuje do robót.
Zapytanie nr 2
Prosimy o wyjaśnienie: w jaki sposób Zamawiający będzie liczył ilości dni zaoferowane przez
Wykonawcę w ofercie? Czy jako doby od udzielenia zlecenia, czy możliwe będzie wykonywanie
robót tylko w określonych godzinach? Jakie szacunkowe ilości oznakowania poziomego może
Zamawiający zlecić w jednym zamówieniu?
Odpowiedź nr 2
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zlecenie w zdeklarowanym w ofercie terminie (w
dowolnych godzinach) licząc od następnego dnia roboczego od dnia akceptacji wyceny
zlecenia.
W przypadku zlecenia prac interwencyjnych (naprawa znaku pionowego np. po kolizji
drogowej, wymiana znaku pionowego, wprowadzenie nowego znaku pionowego, bez barier
sprężystych) Wykonawca winien wykonać prace przed upływem 24h od momentu zgłoszenia
zlecenia.
W przypadku zlecenia prac interwencyjnych (zabezpieczenie awarii w pasie drogowym)
Wykonawca winien wykonać prace przed upływem 2h od momentu zgłoszenia zlecenia.
Zlecający zleca wykonanie nowego oznakowania poziomego w jednym zleceniu- szacunkowa
ilość
do
40m2.
W przypadku zlecenia dot. odtworzenia oznakowania poziomego istniejącego, do realizacji
przekazuje się całość terenu gminy, przy czym termin wykonania ustala się indywidualnie.
Zapytanie nr 3
W druku „OFERTA", pod formularzem cen jednostkowych, Zamawiający zaznaczył, że:
„W tabelach podano jedynie szacunkowe ilości zamawianych usług - służące jedynie do
porównania złożonych ofert przetargowych.
Faktyczne rozliczenie wykonanych usług objętych przedmiotem zamówienia nastąpi na
podstawie rzeczywistych ilości zamawianych usług - według bieżących potrzeb zamawiającego
(ilości szacunkowe mogą różnić się od ilości zamawianych usług)."
Prosimy o podanie ile % szacunkowych ilości Zamawiający przewiduje do wykonania minimum,
a ile maksimum.

Odpowiedź nr 3
Szacunkowa ilość zamawianych usług została wyliczona na podstawie zleceń w roku 2014r.
Szacunkowa ilość oznakowania pionowego to około 772 sztuki znaków, natomiast oznakowania
poziomego około 9055m2.
Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko, że zlecenia będą realizowane według bieżących
potrzeb. Zamawiający nie jest w stanie określić jednoznacznie widełek minimum i
maksimum.
Zapytanie nr 4
W SIWZ pkt. 8.3 - Kryteria wyboru ofert..., Zamawiający ujął jako kryterium max. Termin
płatności (T) 30 dni - 100 pkt. Czy Zamawiający przewiduje zmniejszenie ilości dni jako
jednego z kryteriów oceny? W jaki sposób liczy się łączną ilość punktów?
Odpowiedź nr 4
Zamawiający omyłkowo zawarł zapis „max. termin płatności (T) 30 dni – 100 punktów, w
związku z czym punkt 8.5 rozdziału 1 SIWZ ulega wykreśleniu.
Kryteria oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są dwa : cena 90% i termin wykonania
prac – 10%, jak to podano w tabeli w rozdziale 1 pkt 8.3 SIWZ
Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian w składanych
ofertach przetargowych.
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