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odcinka ul. Gogolińskiej. Natomiast przebudowana sieć kanalizacji sanitarnej zapewni 

wszystkim mieszkańcom ul. Gogolińskiej i mieszkańcom pobliskiego osiedla, możliwość 

bezawaryjnego odprowadzania ścieków bytowych. 
9.25. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania w konstrukcji podbudowy drogi wojewódzkiej 

kruszyw pochodzących ze skał węglanowych (m.in. kruszyw wapiennych), za wyjątkiem kruszyw 

dolomitowych – w przypadku spełnienia przez nie warunków zawartych w ST.04.04.02 Podbudowa 

z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

 

10. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 

10.1. Przy dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie stosował 

następujące kryteria i ich znaczenie: 

1) cena – 60%, 

2) okres gwarancji – 40%, 

10.2. Sposób oceniania ofert i przyznawania punktów. 

Maksymalna ilość punktów w kryteriach wynosi 100 punktów. 

1. Ocena punktowa za cenę oferty. 

Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru 

pomnożona przez wagę kryterium 60%: 

 

cena = (Cmin / Cb)*100 punktów*60% 

 

gdzie: 

Cmin – cena najniższej, ważnej oferty, 

Cb – cena badanej oferty. 

2. Ocena punktowa za okres gwarancji. 

Ilość punktów za okres gwarancji zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru 

pomnożona przez wagę kryterium 40%: 

 

okres gwarancji = ([GJb – GJmin] / [GJmax – GJmin]) *100 punktów*40% 

 

gdzie: 

GJb – okres gwarancji jakości w badanej ofercie, 

GJmin – minimalny okres gwarancji jakości (5 lat), 

GJmax – maksymalny okres gwarancji jakości (7 lat). 

 
Uwaga! 

Na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wykonawca musi zadeklarować minimalny termin 

gwarancji jakości, który wynosi 5 lat licząc od dnia następnego po dniu wystawienia protokołu 

odbioru robót inwestycyjnych. 

Wykonawca w swojej ofercie może zadeklarować dłuższy okres gwarancji jakości w pełnych latach 

kalendarzowych, jednak nie dłuższy niż 7 lat tj.: 5, 6 lub 7 lat. 

W przypadku, gdy wykonawca nie wpisze w treści oferty okresu gwarancji jakości lub zaproponuje 

okres gwarancji jakości krótszy niż 5 lat lub dłuższy niż 7 lat, zamawiający odrzuci taką ofertę na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść nie będzie 

odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Jeżeli wykazany okres gwarancji jakości będzie miał wpływ na punktację oferty i jej wybór to 

wykonawca nie może w trakcie badania i oceny ofert go zmienić lub uzupełnić w sposób, który 

mógłby wpłynąć na punktację, gdyż naruszyłoby to zasady równego traktowania wykonawców, 

uczciwej konkurencji i przejrzystości postępowania. 

10.3. Wszystkie obliczenia matematyczne prowadzone w trakcie oceny kryteriów będą 

wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz zaokrąglane zgodnie z 

zasadami matematycznymi. 


