
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów 
w  kryteriach: 

„Łączna cena ofertowa netto” – C 

„Okres Gwarancji” – G 

„Termin realizacji” - T 

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

 

Kryterium 
Waga 
[%] 

Liczba 
punktów 

Sposób oceny wg wzoru 

Łączna cena 
ofertowa netto 

60% 60 

Cena najtańszej oferty 

C = -----------------------------------------  x 60pkt 

Cena badanej oferty 

Okres 
Gwarancji 

20% 20 

5 lat  – (okres wymagany przez Zamawiającego) –  

0 pkt 

6 lat  – 10 pkt 

7 lat – 20 pkt 

Termin 
realizacji 

20% 20 

20.12.2019r. - 0 pkt 

06.12.2019r. - 10 pkt 

22.11.2019r. - 20 pkt 

 

RAZEM 100% 100  

 

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

L = C + G + T 

gdzie: 

L – całkowita liczba punktów, 

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa netto”, 

G – punkty uzyskane w kryterium „Okres Gwarancji”.  

T – Punkty uzyskane w kryterium „Termin realizacji”. 

4. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa netto” dokonana zostanie na podstawie 
łącznej ceny ofertowej netto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru 
opisanego w tabeli powyżej. 

5. Ocena punktowa w kryterium „Okres Gwarancji” dokonana zostanie na podstawie formularza 
ofertowego. 

6. W przypadku nie podania okresu gwarancji w formularzu ofertowym, termin ten zostanie uznany 
jako 5 lat. Tym samym Wykonawcy zostanie przydzielone 0 pkt. w przedmiotowym kryterium. 

7. W przypadku nie podania terminu realizacji w formularzu ofertowym, termin ten zostanie uznany 
jako 20.12.2019r. Tym samym Wykonawcy zostanie przydzielone 0 pkt. w przedmiotowym 
kryterium. 

8.  Ocena punktowa w kryterium „Okres gwarancji” dokonana zostanie na podstawie formularza 
ofertowego. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie okres gwarancji na wykonane roboty krótszy niż 
wymagany przez Zamawiającego, tj. 5 lat jego oferta zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Punktacji w kryterium  „Okres gwarancji”, ocenie 
będzie podlegał wyłącznie okres od 5 lat do 7 lat. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w złożonej ofercie 
okres gwarancji przekraczający 7 lat, do oceny ofert w kryterium okres gwarancji zostanie przyjęty 
okres 7 lat. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji został podany w pełnych latach. 

9. Ocena punktowa w kryterium „Termin realizacji” dokonana zostanie na podstawie formularza 
ofertowego. Wymagany przez Zamawiającego termin zakończenia realizacji zamówienia to 



20.12.2019r. Jeżeli Wykonawca w złożonej ofercie zaproponuje termin zakończenia realizacji 
zamówienia późniejszy niż 20.12.2019r.,  jego oferta zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca 
treści specyfikacji. W kryterium ”Termin realizacji” ocenie będzie podlegał okres pomiędzy 
22.11.2019r. a 20.12.2019r. 

Dodatkowo: 

1. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca przedstawi kosztorys ofertowy opracowany 
metodą kalkulacji szczegółowej w wersji papierowej i elektronicznej zawierający m.in. nazwy 
własne produktów (producentów) przewidzianych do wbudowania materiałów, wyrobów 
systemowych i urządzeń. 

2. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z uzgodnionym przez Wykonawcę 
z Zamawiającym do dnia zawarcia umowy i  stanowiącym załącznik do umowy, 
„Harmonogramem rzeczowo – finansowym” przedmiotu umowy, sporządzonym na podstawie 
tabeli elementów robót z oferty. Harmonogram będzie podstawą do płatności faktur oraz bieżącej 
kontroli terminowości realizacji robót budowlanych. Zmiany „Harmonogramu rzeczowo-
finansowego” wymagają formy aneksu do umowy. 

3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości netto 
umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

4. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub nieusunięcia wad przedmiotu 
umowy, zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością 
Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub roszczeń gwarancyjnych. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca kwotę w wysokości 70% wartości z kwoty 
stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia podpisania 
protokołu końcowego odbioru robót i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
W tym celu Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zwrot należnej 
części zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 30% wartości z kwoty 
stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi lub gwarancji. Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji. W tym celu Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z pisemnym 
wnioskiem o zwrot należnej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 


