Warszawa, dnia 21.01.2019 r.
SPZOZ.U.20/2019
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów
zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „usługi sprzątania w
placówkach SPZOZ Warszawa – Ursynów” (Nr sprawy SPZOZ.U.20/2019) wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść
wyjaśnień na otrzymane zapytania zamieszczono poniżej.
Zapytanie nr 1 z dnia 16.01.2019r.
Pytanie 1.
Zgodnie z art. 91 ust 2a Pzp zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki kryterium ceny
mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie
przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz
wykażą w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu
życia, z wyjątkiem art. 72 ust. 2 i art. 80 ust. 3.Do Zamawiającego, który jest samodzielnym zakładem opieki
zdrowotnej, a tym samym jednostką sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 9 pkt 10 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017r. poz.2077 t.j. z 2017.11.10) ma zastosowanie art. 91 ust. 2a
Pzp. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił standardów jakościowych odnoszących się do
wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Obowiązany był zatem do wprowadzenia obok ceny innego
kryterium oceny ofert, odnoszącego się do przedmiotu zamówienia o wadze, co najmniej 40%.
Wobec powyższego proszę o wprowadzenie przez Zamawiającego następującego "pozacenowego" kryterium
oceny oferty:
15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriów i sposobu oceny ofert ( art. 36 ust. 1 pkt 13 Pzp)
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
•
•

kryterium CENA waga 60, maksymalna ilość punktów 60
kryterium JAKOŚĆ waga 40, maksymalna ilość punktów 40

Punkty oferty zsumowane wg wzoru:
Sof=A+B
gdzie:
Sof
A
B

- suma punktów badanej oferty
- ilość punktów uzyskanych za kryterium „CENA”,
- ilość punktów uzyskanych za kryterium „JAKOŚĆ”

Oferta z najwyższą ilością punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
A. Kryterium: cena ofertowa (określona do dwóch miejsc po przecinku) zostanie oceniona w skali do 60,00 pkt.
Oferta o najniższej cenie uzyska 60,00 pkt. Pozostałym cenom ofertowym zostanie przyznana odpowiednio mniejsza
ilość punktów wyliczona wg wzoru:
Cena zaoferowana najniższa x waga kryterium
---------------------------------------------------------- = uzyskana ilość punktów
cena badana

B. Kryterium: „JAKOŚĆ” zostanie ocenione w skali do 40,00 pkt.
W ramach kryterium „JAKOŚĆ” ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie załączonych do oferty
certyfikatów.
Punkty w zakresie oceny kryterium „JAKOŚĆ” będą przyznawane w następujący sposób:
Wykonawca posiada certyfikat GWARANT CZYSTOŚCI I HIGIENY w zakresie usług utrzymania czystości i przedstawił
w ofercie dokument potwierdzający posiadanie certyfikatu– 20 pkt
Wykonawca posiada certyfikat ISO 14001 w zakresie usług utrzymania czystości i przedstawił w ofercie dokument
potwierdzający posiadanie certyfikatu– 10 pkt
Wykonawca posiada certyfikat ISO 18001 w zakresie usług utrzymania czystości i przedstawił w ofercie dokument
potwierdzający posiadanie certyfikatu– 10 pkt
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium „JAKOŚĆ” – 40 pkt

Zamawiający podziela uwagi i wątpliwości wykonawcy dot. ujętego w specyfikacji
istotnych warunków przedmiotowego zamówienia opisu standardów jakościowych, mającego
zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp odnosić się do wszystkich cech przedmiotu udzielanego
zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie zmodyfikować
tekst ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie
obejmującym wskazanie nowych kryteriów oceny ofert innych niż cena.
Odpowiedź:

