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 Warszawa, 11.06.2018 r. 

 

 

KOMUNIKAT nr 1 

 

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że w prowadzonym 

postępowaniu nr 36/ZZ/AZLZ/2018, którego przedmiotem jest wykonywanie w okresie 24 

miesięcy prac remontowych na terenie Instytutu Lotnictwa, Zamawiający na podstawie art. 

38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., 

poz. 1579 z późn. zm.) dokonuje zmiany zapisów Rozdziału XX SIWZ Kryteria oceny ofert 

i wybór oferty najkorzystniejszej 

 

z: 

„Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca/Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia we wszystkich kryteriach oceny ofert 

wynosi 100 punktów. 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: 

1) Kryterium Ceny – waga 90% 

W ramach kryterium ceny, Wykonawca może otrzymać maksymalnie 90 pkt. Zamawiający 

przyzna punkty wg następującego wzoru: 

Pcena = * 90 pkt, 

gdzie: 

Pcena – liczba punktów za kryterium ceny 

Cmin – najniższa oferowana cena brutto 

Coferty – cena brutto oferty badanej 

C= [Rb x ((1 + (WKP / 100) + (WZ / 100))] + podatek VAT,  

gdzie: 

C – cena oferty brutto, 

Rb - stawka netto roboczogodziny kosztorysowej dla robót budowlanych [zł] podana 

w formularzu ofertowym, 

WKP - wskaźnik narzutu kosztów pośrednich [%] podany w formularzu ofertowym, 

WZ - wskaźnik narzutu zysku [%] podany w formularzu ofertowym. 

Podatek VAT – w celu porównania złożonych ofert Zamawiający przyjmie stawkę podatku 

VAT w wysokości 23%. 

W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu ofertowym nie wskaże stawki roboczogodziny 

netto, wskaźnika kosztów pośrednich, wskaźnik zysku lub wartość ich nie będzie większa 

niż 0, wówczas jego oferta zostanie odrzucona. 

2) Kryterium okres gwarancji – waga 10%. 

W ramach kryterium okres gwarancji, maksymalna liczba punktów do uzyskania 10 pkt. 

Punkty zostaną przyznane w następujący sposób: Wykonawca zobowiązany jest wskazać w 

formularzu ofertowym okres udzielanej gwarancji na przedmiot zamówienia, poprzez 

zakreślenie wybranego okresu spośród: „do 31.12.2022 r.” i „do 31.12.2023 r”. 

Wykonawca odpowiednio otrzyma: 0 punktów lub 10 punktów.  

W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu ofertowym nie wskaże okresu gwarancji lub 

zaznaczy więcej niż jeden okres gwarancji, wówczas jego oferta zostanie odrzucona. 
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Obliczenia w ww. kryteriach oceny ofert dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku, bez zaokrągleń. 

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 

spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów 

w w/w kryteriach oceny ofert.” 

 

na: 

„Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca/Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia we wszystkich kryteriach oceny ofert 

wynosi 100 punktów. 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: 
1) Kryterium Ceny – waga 90% 

W ramach kryterium ceny, Wykonawca może otrzymać maksymalnie 90 pkt. Zamawiający 

przyzna punkty wg następującego wzoru: 

Pcena = * 90 pkt, 

gdzie: 

Pcena – liczba punktów za kryterium ceny 

Cmin – najniższa oferowana cena brutto 

Coferty – cena brutto oferty badanej 

C= [Rb x ((1 + (WKP / 100) + (WZ / 100))] + podatek VAT,  

gdzie: 

C – cena oferty brutto, 

Rb - stawka netto roboczogodziny kosztorysowej dla robót budowlanych [zł] podana 

w formularzu ofertowym. Stawka roboczogodziny nie może być większa niż określona 

przez Sekocenbud Stawka roboczogodziny kosztorysowej w robotach 

ogólnobudowlanych-remontowych region mazowiecki,Warszawa, I kwartał 2018, 

cena średnia, 

WKP - wskaźnik narzutu kosztów pośrednich [%] podany w formularzu ofertowym, 

wskaźnik nie może być większy niż określony przez Sekocenbud  średni Wskaźnik 

kosztów pośrednich  w robotach ogólnobudowlanych-remontowych dla I kwartału 

2018 
WZ - wskaźnik narzutu zysku [%] podany w formularzu ofertowym, wskaźnik nie może 

być większy niż określony przez Sekocenbud  średni Wskaźnik zysku w robotach 

ogólnobudowlanych-remontowych dla I kwartału 2018 
Podatek VAT – w celu porównania złożonych ofert Zamawiający przyjmie stawkę podatku 

VAT w wysokości 23%. 

W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu ofertowym nie wskaże stawki roboczogodziny 

netto, wskaźnika kosztów pośrednich, wskaźnik zysku lub wartość ich nie będzie większa 

niż 0 lub nie mniejsza niż określone wyżej wartości maksymalne, wówczas jego oferta 

zostanie odrzucona. 
2) Kryterium okres gwarancji – waga 10%. 
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W ramach kryterium okres gwarancji, maksymalna liczba punktów do uzyskania 10 pkt. 

Punkty zostaną przyznane w następujący sposób: Wykonawca zobowiązany jest wskazać w 

formularzu ofertowym okres udzielanej gwarancji na przedmiot zamówienia, poprzez 

zakreślenie wybranego okresu spośród: „do 31.12.2022 r.” i „do 31.12.2023 r”. 

Wykonawca odpowiednio otrzyma: 0 punktów lub 10 punktów.  

W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu ofertowym nie wskaże okresu gwarancji lub 

zaznaczy więcej niż jeden okres gwarancji, wówczas jego oferta zostanie odrzucona. 

Obliczenia w ww. kryteriach oceny ofert dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku, bez zaokrągleń. 

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 

spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów 

w w/w kryteriach oceny ofert.” 

 

 

 


