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INSPEKCJA WETERYNARYJNA 
WARMIŃSKO-MAZURSKI 

WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII 

W OLSZTYNIE 

 

/do publicznej wiadomości/ 

 

INFORMACJA  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym z możliwością negocjacji pn.: usługa sprzątania pomieszczeń i posesji  

w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie i Zakładzie Higieny 

Weterynaryjnej w Olsztynie , znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.01.2021.KK 

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca 

zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie 1: 

Przygotowujemy ofertę na przetarg i mam pytanie w części 2: cenę brutto 

..................... zł (razem podstawa + opcja) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  

i niniejszą kalkulacją, w tym: wartość brutto podstawa _______ (suma poz. 1, 3, 4) - czy 

nie powinna być jeszcze dodana poz. 6 ? wartość brutto opcja (poz. 2 - ) czy nie powinna 

być jeszcze dodana poz. 5 ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w formularzu oferty w część nr 2 - w wartości podstawowej 

Wykonawca powinien uwzględnić pozycje 1, 3, 4, 6 tabeli, w wartości opcja powinien 

uwzględnić poz. 2 i 5 tabeli. 

 

Jednocześnie Zamawiający wprowadza zmianę w rozdziale III podrozdziale 4 SWZ  

w opisie kryteriów oceny ofert. Mając na uwadze potrzebę dostosowania dokumentów 

do swoich potrzeb, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza 

następujące zmiany do SWZ: 

• Rozdział II podrozdział 4 SWZ, 

cyt. „1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

dla części nr 1 i 2 

Kryterium 
Waga 

(%) 

Maksymalna 

liczba punktów 

Sposób oceny 

metoda punktowa wg wzoru: 

K1 - Cena 

brutto 

oferty 

(najniższa 

cena) 

60% 60,00 

cena najniższa ze wszystkich ofert  

K1 = ---------------------------------------------- x 100 pkt x 60% 

cena oferty badanej 



K2 – 

Organizacja 

nadzoru 

usługi 

sprzątania 

40% 40,00 

K2 - Organizacja nadzoru usługi sprzątania – przy ocenie ofert  

w kryterium organizacja nadzoru Zamawiający będzie oceniał 

zaoferowaną częstotliwość kontroli przez koordynatora jakości 

wykonywanych usług w następujący sposób: 

- 1 raz na 2 tygodnie – Zamawiający przyzna 40 pkt 

- 1 raz na 3 tygodnie – Zamawiający przyzna 30 pkt 

- 1 raz na 1 miesiąc – Zamawiający przyzna 20 pkt 

- 1 raz na 2 miesiące – Zamawiający przyzna 0 pkt 

Koordynator zobowiązany będzie do samodzielnego sprawdzenia 

jakości wykonywanych usług sprzątania oraz udania się do 

przedstawiciela Zamawiającego na obiekcie celem ustalenia 

ewentualnych uwag co do jakości świadczonej usługi. 

W przypadku braku wpisu w formularzu oferty stanowiącym 

załącznik nr 2 do SWZ – nie wskazanie przez Wykonawcę 

zaoferowanej częstotliwości nadzoru Zamawiający uzna, iż 

Wykonawca oferuje częstotliwość kontroli 1 raz na 2 miesiące. 

Wówczas Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 punktów  

w Kryterium K2. 

Razem 100% 100,00  

 

2) Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 

punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, 

pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

3) Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, 

jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w liczbie 

przyznanych punktów wynikająca z małej różnicy zaoferowanych cen. 

4) Zgodnie z art. 248 ustawy Pzp, cyt. „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 wybiera spośród tych ofert ofertę, która 

otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały 

taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę  

z najniższą ceną lub najniższym kosztem”. 

 

Mając na uwadze treść zmienianej SWZ i potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy 

treścią dokumentów zamówienia Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 

ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany we wzorze umowy stanowiącym załącznik 

nr 7 do SWZ oraz w Formularzu oferty stanowiący załącznik nr 2 do SWZ. 

Zamawiający dodaje zapis w § 3 ust. 4, cyt.: „4. Wykonawca zapewnia 

koordynatora, który będzie sprawdzać jakość wykonywanej usługi z częstotliwością …… 

razy w/na* ……. Koordynator zobowiązany będzie do samodzielnego sprawdzenia 

jakości wykonywanych usług oraz udania się do przedstawiciela Zamawiającego na 

obiekcie, o którym mowa w § 4 ust. 1 celem ustalenia ewentualnych uwag co do jakości 

świadczonej usługi” 

______________________________ 
1 zgodnie z ofertą Wykonawcy 

Formularzu oferty dodaje się zapis, cyt.: „Oferuję częstotliwość kontroli przez 

koordynatora jakości wykonywanych usług w następujący sposób: 

- 1 raz na 2 tygodnie – Zamawiający przyzna 40 pkt 

- 1 raz na 3 tygodnie – Zamawiający przyzna 30 pkt 

- 1 raz na 1 miesiąc – Zamawiający przyzna 20 pkt 

- 1 raz na 2 miesiące – Zamawiający przyzna 0 pkt” 



 

Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert. 

W rozdziale III podrozdział 2 SWZ Zamawiający zmienia zapisy pkt 1 i 13. 

Powinno być: termin składania ofert: 13.03.2021 r. godz. 9.00 

Termin otwarcia ofert: 13.03.2021 r. godz. 9:30. 

 

W rozdziale III podrozdziale 3 SWZ Zamawiający zmienia termin związania ofertą do dnia 

12.05.2021 r.  

W związku ze zmiana zapisów SWZ ulegają zmianie zapisy Ogłoszenia  

o zamówieniu nr 2021/BZP 00026188/01 z dnia 2021-03-31. 

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie. 

 

Zastępca Warmińsko-Mazurskiego 

Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii  

w Olsztynie 

 

/-/ Dorota Daniluk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rozdzielnik:  

Egz. Nr 1 - a/a, BIP 

Wykonała: K. Kawecka  


