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Dotyczy : zamówienia publicznego „Budowa instalacji elektrycznej dla iluminacji świetlnej
budynku Pałacu Przebendowskich w Wejherowie”
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 07-10-2015 Zamawiający wyjaśnia co następuje:
W dniuu7.10.2015 r wpłynęło zapytanie dotyczące zapisów w SIWZ o treści:
- w punkcie 13 „Kryteria oraz sposób oceny ofert" Zamawiający wskazał, że ocena ofert nastąpi według
kryterium ceny (80% wagi) oraz terminu płatności (20% wagi), natomiast w punkcie 4 „Opis przedmiotu
zamówienia" znajduje się następujący zapis: „4.14.Warunki płatności: należność za wykonanie przedmiotu
umowy będzie płatna w terminie do 21 dni licząc od daty przedłożenia faktury Zamawiającemu, po
uprzednim podpisaniu protokołu końcowego odbioru wykonania robót, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze".
Jednocześnie w załączonym wzorze formularza ofertowego nie zamieszczono punktu/pola do wypełnienia,
w którym wykonawca mógłby wpisać swoją propozycję terminu płatności, na podstawie której Zamawiający
będzie dokonywał oceny ofert.
Skoro z punktu 4.14 jednoznacznie wynika, że Zamawiający określił termin płatności na 21 dni, to każdy inny
termin zaproponowany przez wykonawcę spowoduje niezgodność oferty z zapisami SIWZ, szczególnie
uwzględniając zapisy w punkcie 10:
„10.3.Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez
wykonawcą ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji."
„10.4.Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji."
(zatem wg powyższych zapisów oferta odnosi się do terminu płatności 21 dni)
„10.6. Oferta musi zawierać:
(...)

2) formularz ofertowy sporządzony według wzoru - załącznik nr 3 do specyfikacji,"
Ponadto w załączniku nr 7 „Projekt umowy" w paragrafie 9 „Obowiązki wykonawcy" w punkcie 8 podpunkt
24 brzmi: „wykonywania całości prac związanych z budową oświetlenia po dopuszczeniu i pod nadzorem
NIP 588-11-39-969 Regon 007010929 nr konta 72 8350 0004 0000 7935 2000 0010
MUZEUM REJESTROWANE
Muzeum PiMK-P w Wejherowie jest prowadzone i finansowane przez Powiat Wejherowski
oraz współprowadzone i dotowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Zamkowa 2A, tel./fax. 58 672-29-56, tel. 58 736-18-21
www.muzeum.wejherowo.pl e-mail: sekretariat@muzeum.wejherowo.pl

Energa Oświetlenie".
Prosimy o uzasadnienie powyższego zapisu.
Ze względu na termin składania ofert upływający jutro o godz. 10:00 uprzejmie prosimy o potraktowanie
sprawy jako bardzo pilnej i udzielenie odpowiedzi w dniu dzisiejszym.
Jednocześnie wskazujemy, że art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych, stanowi, że Zamawiający
przed upływem terminu składania ofert może w uzasadnionych przypadkach dokonać zmiany treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- odpowiedź:
1) na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 ze zm.) zgodnie z art. 38 ust.4 Zamawiający uchyla zapis w SIWZ pkt 4.14:
Warunki płatności: należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna w terminie do 21
dni licząc od daty przedłożenia faktury Zamawiającemu, po uprzednim podpisaniu protokołu
końcowego odbioru wykonania robót, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze

Pkt 4.14 zostaje wykreślony z uwagi sprzeczność z pkt 13.1 :
Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:

Nazwa kryterium:
Cena
Termin płatności

Waga:
80 %
20 %

Zamawiający informuje, że brak pola do wypełnienia kryterium terminu płatności nie stanowi wady,
gdyż Wykonawca może umieścić stosowny zapis na oddzielnym (dodatkowym) załączniku lub
dopisać do formularza oferty.
2) w załączniku nr 7 § 9 pkt 8 podpunkt 24)
„wykonywania całości prac związanych z budową oświetlenia po dopuszczeniu i pod nadzorem Energia
Oświetlenie”.
Otrzymuje brzmienie:
„wykonywania całości prac związanych z budową oświetlenia po dopuszczeniu i pod nadzorem
uprawnionego Inspektora Nadzoru.
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