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INFORMACJA NR V 

Nazwa zamówienia: ZAPROJKETOWANIE I WYBUDOWANIE CENTRUM 

SZKOLENIA MECHANIKÓW LOTNICZYCH  

– STACJA OBSŁUGI SAMOLOTÓW 

Zamawiający:  Aeroklub Ziemi Lubuskiej  

Numer referencyjny: 7/AZL/2020 

Rodzaj zamówienia: Roboty Budowlane  

 

I. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 

 

W odpowiedzi na zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jw. (dalej: „SIWZ”), stosownie do 

dyspozycji art. 38. ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 - dalej: „PZP”), Zamawiający udziela 

następujących wyjaśnień:  

 

PAKIET NR 1  

Pytanie nr 1  

Prosimy o ujednolicenie zapisów SIWZ i formularza ofertowego w zakresie punktowanego 

terminu wykonania projektu budowlanego. 

W formularzu ofertowym widnieje: Oferuję/emy wykonanie kompletnego Projektu 

Budowlany i przedłożenie go do oceny Zamawiającego, w terminie: ………..…… 

Natomiast w SIWZ: 

trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według 

następującej skali punktacji: 

Lp. Termin wykonania Projektu Budowlanego 

(skrócenia maksymalnego) 

Prosimy o ujednolicenie tak , aby nie rodziło to wątpliwości czy w formularzu ofertowym 

należy wpisać miesiące (od 1 do 3) co stanowi termin wykonania projektu budowlanego 

liczony od podpisania umowy, czy może należy wpisać o ile wykonawca skraca termin 
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wykonania (jednakże w sposobie przyznawania punktów nie ma określonego terminu , od 

którego należy liczyć skrócenie.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że w pkt II.3.3. określił nieprzekraczalny termin przedłożenia 

kompletnego projektu budowlanego, cyt.:  

 

Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć kompletny Projekt Budowlany do oceny 

Zamawiającego, w terminie zgodnym z ofertą złożoną w postępowaniu, lecz nie 

później niż w terminie 3 m-c od daty zawarcia Kontraktu. Skrócenie terminu, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim będzie podlegało ocenie Zamawiającego, zgodnie z Kryterium 

Oceny Ofert obowiązującym w niniejszym postępowaniu. 

 

Oznacza to, że termin 3 m-c od daty zawarcia Kontraktu na przedłożenie kompletnego 

projektu budowlanego, jest terminem wymaganym przez Zamawiającego, a jego skórnie 

podlega ocenie w ramach kryterium oceny ofert, określonego w pkt. V.9.2.2), cyt. Gdzie 

uszczegółowiono jakie dane Wykonawca ma przedstawić w formularzu oferty, cyt:  

 

„Skrócenie terminu wykonania Projektu Budowlanego” (SPB) ocenione zostanie 

zaoferowane przez Wykonawcę w formularzu oferty skrócenie terminu wykonania Projektu 

Budowlanego, względem maksymalnego terminu wymaganego przez Zamawiającego w 

pkt. II.3 ust. 3 IDW (tj. 3 m-c od daty zawarcia Kontraktu).  

Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty termin wykonania Projektu 

Budowlanego zawarty w Formularzu oferty.  

W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według 

następującej skali punktacji:  

Lp. Termin wykonania Projektu Budowlanego  
(skrócenia maksymalnego) 

Ilość przyznanych 
punktów 

1 do 1 m-c od daty zawarcia Kontraktu 20,00 pkt 

2 do 1,5 m-c od daty zawarcia Kontraktu  15,00 pkt 

3 do 2,0 m-c od daty zawarcia Kontraktu 10,00 pkt 

4 do 2,5 m-c od daty zawarcia Kontraktu 5,00 pkt  

5 do 3 m-c od daty zawarcia Kontraktu 00,00 pkt  

Wysokość oceny skrócenia terminu wykonania Projektu Budowlanego dokonana będzie 

na podstawie ocen punktowych przyznanych zgodnie z w/w tabelą.  

Nie wskazanie przez Wykonawcę terminu wykonania Projektu Budowlanego w treści 

oferty jest równoznaczne z zaoferowaniem przez niego okresu 3 m-c od daty zawarcia 

Kontraktu i brak przyznania punktów w kryterium SPB.”.   

 

Stosownie do powyższego, jeżeli Wykonawca zaoferuje np.: termin wykonania Projektu 

Budowlanego do 2 m-c od daty zawarcia Kontraktu, tzn. że zaoferował równocześnie 

skrócenie maksymalnego terminu wymaganego przez Zamawiającego o 1 m-c.  
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Tym samym Zamawiający potwierdza, że w formularzu ofertowym należy wpisać termin 

wykonania Projektu Budowlanego wyrażony w miesiącach (od 1 do 3 - co 0,5) i to on 

będzie wyznaczał termin wykonania projektu budowlanego liczony od daty zawarcia 

Kontraktu, przy czym zaoferowanie terminu krótszego niż 3 m-c oznacza równocześnie 

jego skrócenie.  

 

PAKIET NR 2 

Pytanie nr 1  

Prosimy o udzielenie informacji w jakiej odległości od projektowanego obiektu znajduje się 

trafostacja, od której należy wykonać przyłącze do budynku. Prosimy też o podanie numeru 

trafostacji. Informacje pozwolą trafnie oszacować koszty wykonania przyłącza 

elektrycznego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, ze nie posiada informacji o odległości trafostacji. Sposób szacunku 

kosztów przyłącza elektrycznego został podany w poprzednich odpowiedziach.  

 

Pytanie nr 2  

Czy zamawiający jest w posiadaniu zapewnienia z strony gestora sieci elektrycznej o 

dostawie energii elektrycznej dla projektowanego budynku? Informacja będzie nam 

pomocna w przy wycenie przyłącza. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, ze nie posiada pisemnego zapewnienia gestora o przyłączu 

elektrycznym. Konsultacje telefoniczne na etapie PFU pozwoliły ustalić, że przyłącze 

elektryczne będzie znajdować się w drodze obok projektowanej inwestycji. Odpowiedzi te 

zostały już udzielone na etapie poprzednich pytań.  

 

II. DODATKOWE INFORMACJE  

 

Zmiany są wiążące dla Wykonawców. Za zapoznanie się z całością udostępnionych 

dokumentów odpowiada Wykonawca.  

 

 

 

 

Data, miejscowość:            Zielona Góra, dnia 22 stycznia 2021 r. 


