
Załącznik nr 6    Przyj ęte kryteria post ępowania przetargowego  

I. Kryterium: Cena – Waga kryterium 60% .  
ZAŁOŻENIA: 

� Sposób oceny: minimalizacja, 
� Ocena ofert dokonywana jest w odniesieniu do średniej cen złożonych ofert, 
� Zamawiający ustala współczynnik (wartość może wynosić 0,8; 0,85; 0,9) - 

dla niniejszego post ępowania przyjmuje si ę warto ść 0,9. 
� Ocena ofert dokonywana jest odrębnie dla ofert zawierających rabat*  

wyższy i odrębnie dla ofert zawierających rabat* niższy od rabatu 
średniego**, 

� Ofertom przypisywane są w zakresie od „0” do „1”. Liczbę punktów dla oferty 
wylicza się wg wzoru: 

Ilość punktów oferty = Pi*waga(%) 

gdzie: 

Pi – współczynnik i-tej oferty obliczany w nast ępujący sposób: 

dla ofert zawierających rabat wyższy 
od średniego  

Ri <= Rmed 

dla ofert zawierających rabat niższy od 
średniego 

Ri> Rmed 

Pi = X* (Ri / Rmed) 
Pi = X + (1 –X)* (Ri-Rmed) / (Rmax-
Rmed) 

gdzie: 

Ri – rabat w i-tej ofercie 

Rmed – średni rabat 

Rmax – maksymalny rabat oferowany 

X – współczynnik ustalony przez zamawiającego 

 

* rabat rozumiany jako różnica pomiędzy maksymalną ceną ofert a ceną oferty 

** rabat średni rozumiany jako średnia rabatów wynikających ze wszystkich ofert  

Odpowiedź: 
Sprecyzowano kryteria: 
 

II. Harmonogram realizacji zamówienia. Waga kryteri um 10%.  
1.Zamawiający wymaga, aby stan zaawansowania finansowego realizacji 
przedmiotu zamówienia na koniec roku wyniósł nie więcej niż 2 000 000 zł.  
Dokument: „Harmonogram, ryzyka i monitorowanie”  zawierający harmonogram 
realizacji zamówienia w podziale na podstawowe działania w trakcie realizacji 



zamówienia, zawierający terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 
działań, ich wzajemnych zależności (uzależnienie rozpoczęcia danego działania lub 
jego zakończenia od innych działań), określający zaangażowanie zasobów ludzkich 
w każde z działań w każdym tygodniu realizacji. Harmonogram zostanie 
opracowany w oparciu o dokumentację projektową i specyfikację techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). W planowaniu czasu 
potrzebnego na wykonanie poszczególnych asortymentów robót Wykonawca 
uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych oraz inne okoliczności 
mogące mieć wpływ na terminowość wykonania robót.  
Ocena: 
Za harmonogram wykonany zgodnie z załączonym wzorem bez żadnych braków – 
7 punktów.  
Przy braku jakiegokolwiek elementu harmonogramu lub braku harmonogramu – 0 
punktów. 
2. Wykonawca opisze sposób zapobiegania lub rozwiązania zagrożeń związanych 
z realizacją zamówienia: 

- Realizacja robót w okresie zimowym,  
- Rozszerzenie zakresu/ilości robót, 
- Nieterminowe przekazywanie frontów robót (opóźnienia robót 
poprzedzających), 
- Błędy/brak właściwej precyzji ustaleń dokumentacji technicznej, 
- Brak doświadczenia, nierzetelność podwykonawców (błędny wybór 
podwykonawcy) 
- Konieczność wykonania prac poprawkowych. 

Ocena:  
Za każdy opis  zawierający na zlikwidowanie lub złagodzenie ryzyka  – 0,5 punktu.  
Łącznie maksymalnie 3 punkty. 
 

III. Zapewnienie kluczowego personelu. Waga kryteri um 10%. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dane dotyczące kluczowego 
personelu, który jest oceniany w ramach kryterium.  Należy wskazać osoby 
odpowiedzialne za realizację kluczowych elementów zamówienia ze 
wskazaniem zasad współpracy pomiędzy nimi. 
Potencjał kadrowy podkryteria: 
A. Organizacja zespołu, 
B. Zastępowalność kluczowego personelu. 
C. Doświadczenie personelu –kierownicy budowy/robót. 

A. Zasady oceny podkryterium „Organizacja zespołu” . 
W podkryterium „Organizacja zespołu” maksymalna liczba uzyskanych punktów 
może wynosić 15. Liczba punktów zostanie przyznana za dołączenie schematu 
organizacyjnego realizacji zamówienia wraz z opisem zakresu 
odpowiedzialności i obowiązków członków zespołu (maksymalnie 10 punktów), 
sposobu zapewnienia przepływu informacji pomiędzy członkami zespołu, 
(maksymalnie 3 punkty) oraz sposobów koordynacji realizacji zamówienia 
(maksymalnie 2 punkty). Zamawiający wymaga, aby wykonawcy ujęli 
w schemacie wszystkie osoby niezbędne do realizacji zamówienia wynikające 
z wymagań zamawiającego, które są opisane w SIWZ, nie ograniczając się do 
minimalnego składu kluczowego personelu. 
Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 



− 0 punktów, za brak schematu lub opisu zakresu odpowiedzialności lub 
zapewnienia przepływu informacji lub określenia sposobów koordynacji 
realizacji zamówienia, 

− maksymalnie 5 punktów, gdy zaproponowana w ofercie przez wykonawcę 
organizacja opisuje zasady organizacji zespołu obejmującego kierownika 
budowy, kierowników robót. 

− maksymalnie 15 punktów, gdy zaproponowana w ofercie przez wykonawcę 
organizacja opisuje zasady organizacji zespołu obejmującego w zakresie 
większym niż w podpunkcie poprzednim lecz co najmniej: kierownika 
budowy, kierowników robót, majstrów(inżynierów budowy). 

B. Zasady oceny podkryterium „Do świadczenie personelu –kierownicy 
budowy/robót”. 
W podkryterium „Doświadczenie personelu” maksymalna liczba punktów może 
wynosić 15. Liczba punktów zostanie przyznana za lata posiadanych uprawnień 
do wykonywania robót. 
 

Doświadczenie 
Małe  
(poni żej 5 lat) 

Średnie  
(5-10 lat) 

Duże  
(powy żej 10 lat)  

Kierownik budowy 1 3 5 

Kierownik robót 
instalacyjnych 
sanitarnych 

1 3 5 

Kierownik robót 
elektroinstalacyjnych 

1 3 5 

C. Zasady oceny podkryterium „Zast ępowalno ść kluczowego personelu” . 
W podkryterium „Zastępowalność kluczowego personelu” maksymalna liczba 
uzyskanych punktów może wynosić 8. Liczba punktów zostanie przyznana za 
wskazanie osób mogących zastępować czasowo lub stale osoby, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i które będą wskazane przez 
wykonawcę w ofercie jako kluczowy personel. Dla każdej osoby wskazanej 
w ofercie, mającej uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, jako kluczowy 
personel można wskazać co najwyżej dwie inne osoby na zastępstwo, 
spełniające minimalne wymagania zamawiającego dla danej osoby kluczowego 
personelu w zakresie kwalifikacji i doświadczenia, określonych w SIWZ. 
Kluczowy personel: Kierownik budowy, Kierownik robót instalacyjnych 
sanitarnych, Kierownik robót elektroinstalacyjnych. 
Punkty będą przyznawane w następujący sposób: za każdą osobę na 
zastępstwo, która posiada doświadczenie minimalne jak w podkryterium B:  
kierownika budowy – 2 punkty, a za każdą inną osobę na zastępstwo 
kluczowego personelu – 1 punkt. Za brak zastępstwa – 0 punktów. 
 

Zastępstwo* Zast ępca 1 Zast ępca 2 Maksymalnie  

Kierownik budowy 2 pkt 2 pkt 4 pkt 

Kierownik robót 
instalacyjnych 
sanitarnych 

1 pkt 1 pkt 2 pkt 



Kierownik robót 
elektroinstalacyjnych 

1 pkt 1 pkt 2 pkt 

*do oferty należy dołączyć wykaz osób z doświadczeniem równoważnym dla 
zastępowanego personelu.  
 
Skala oceny doboru kluczowego personelu (maksymalni e 10%). 

Oferowane podej ście Ilo ść punktów oceny podkategorii Ocena 
% 

Doskonałe 33-38 pkt 10 
Bardzo dobre 20-32 8 
Dobre 14-19 6 
Akceptowalne 3-13 5 

 
IV. Skrócenie terminu wykonania. Waga kryterium do  5% wg tabeli: 

11 miesięcy i 2 tygodnie 1 % 

11 miesięcy 2% 

10 miesięcy i 2 tygodnie 3% 

10 miesięcy 4% 

9 miesięcy i 2 tygodnie 5% 

          Termin wykonania 12 m-cy od daty podpisan ia umowy. 

V. Wydłu żenie terminu r ękojmi. Waga kryterium  do  15% wg tabeli 

Do 5 lat 0 % 

Powyżej 5 lat 5% 

Powyżej 6 lat 10% 

Powyżej 7 lat 15% 

     

 


