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Dotyczy: Rozbudowa I  Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. E.
Dembowskiego w Gliwicach, ul. Zimnej Wody 8

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w związku ze złożonym
zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu
Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Informujemy, iż w SIWZ pojawiły się rozbieżności dotyczące gwarancji
na zadanie. W plt. III SIWZ Zamawiający wskazuje, że:
„Wymagany okres gwarancji: Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia
gwarancji na okres min.24 miesiące max 60 miesięcy, licząc od dnia końcowego
odbioru robót. Deklarowany okres gwarancji przez wykonawcę powinien
obejmować całość robót w tym zabudowywane urządzenia i sprzęt. Wymagany
termin rękojmi: Wymagany termin rękojmi min. 24 miesiące od dnia końcowego
odbioru robót. Termin rękojmi musi być równy terminowi gwarancji.”

Natomiast w kryteriach oceny ofert Zamawiający wskazuje, iż:-
„ - w kryterium gwarancja i rękojmi w trakcie badania oferty zamawiający przyzna
20 punktów za każdy pełny rok udzielanej gwarancji. Maksymalna liczba punktów
jaką może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 100”

Istnieje zatem rozbieżność pomiędzy zapisami, ponieważ jeśli za każdy rok
zamawiający przyzna 20 pkt. a maksymalnie w tymże kryterium można otrzymać
100 pkt. to oznacza że wykonawca może zaoferować dodatkowo 5 lat gwarancji
w ramach kryteriów oceny ofert, co w wymagalnym minimalnym okresem
gwarancji (24 miesiące) daje 84 miesiące.

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Zamawiający określił, że minimalny czas udzielonej na wykonany przedmiot
zamówienia gwarancji i rękojmi jaki będzie wymagał od Wykonawcy na poziomie
24 miesięcy t. j. 2 lata. Równocześnie w opisie „kryterium gwarancja i rękojmia”
Zamawiający precyzyjnie określił zasadę przyznawania punktów t. j. „..
Zamawiający przyzna 20 punktów za każdy pełny rok udzielanej gwarancji.
Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi
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100..”
W związku z tymi wyjaśnieniami Zamawiający nie nie przewiduje zmian zapisów
SIWZ.

Z poważaniem

Adam Sarkowicz

Dyrektor I Liceum
Ogólnokształcącego

Dwujęzycznego im. Edwarda
Dembowskiego

Kopia aa.
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