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   Zakwalifikowani uczestnicy Konkursu 
 
                              
dotyczy:   Konkursu na „opracowanie koncepcji architektonicznych dla: I cześć- Projektu  
     pomostu spacerowo-cumowniczego w Pobierowie, II część – Projektu zespołu  
     hotelowego w Pobierowie”. 
 
W odpowiedzi na pismo Wykonawcy z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie wyjaśnienia treści 
Regulaminu, w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne, Zamawiający działając 
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2007 r. 223, poz. 1655 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień na skierowane 
zapytania. 
 
Zapytanie: 

1. „Obecny sposób liczenia punktów prowadzi do wniosku, Ŝe Uczestnik konkursu, który 
poda najniŜszą cenę, uzyska max ilość punktów, natomiast pozostali Uczestnicy 
otrzymają poniŜej 1 punktu. Czy Zamawiający zamierza zmienić sposób wyliczenia 
punktów? 

2. Czy zamawiający przewiduje zmianę formatu plansz do prezentacji, czy nie powinny 
być one w większym formacie ze względu na zakres i skalę opracowania? 

3. Czy moŜna wykonać tylko jedną z części zamówienia? 
4. Ad. III Warunki formalne ust. 1 pkt 1.1. – proszę o wyjaśnienie co Zamawiający 

rozumie przez złoŜenie kilku koncepcji wariantowych w ramach jednej oferty.  
 W szczególności, która z nich będzie przedmiotem oceny. Czy te warianty obejmują 
 moŜliwość wykonania koncepcji w róŜnych cenach?” 

 
Odpowiedz. 
Ad. 1 

Cena za wykonanie projektu (dla części I Konkursu) jest jednym z pięciu kryteriów oceny 
koncepcji. Koncepcja z najniŜszą ceną otrzyma 20 punktów, pozostałe odpowiednio mniej. 
Przykład: 

oferta A – cena 100 

oferta B – cena 150 

 A : B = 0,66 . Tę wartość mnoŜy się przez wagę kryterium – czyli 20. Otrzymana ilość 
punktów – czyli w tym przykładzie 13,33 - stanowi ilość punktów przyznanych ofercie w tym 
kryterium.   

Z ww przykładu wynika, Ŝe nie ma potrzeby zmiany wyliczenia punktów w tym kryterium, 
poniewaŜ zostało ono ustalone w sposób prawidłowy. 

Ad. 2 
Zamawiający dopuszcza następujące skale prezentacji: 

• skala opracowania projektu zagospodarowania terenu – skala 1:1000,  
• skala opracowań uzupełniających architektonicznych – skala 1:500; 

 
Format plansz (A3) prezentacji pozostaje bez zmian. 
 



 
Ad. 3 
Tak 
 
Ad. 4 
KaŜdy wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę, której nada swój (jeden) numer 
identyfikacyjny. W ramach tej oferty kaŜdy wykonawca moŜe złoŜyć dowolną ilość 
wariantów (koncepcji) swojej oferty. Przez wariant (koncepcję) rozumie się róŜne spojrzenie 
koncepcyjne na przedmiot Konkursu.  
Koncepcji naleŜy nadać taki sam numer identyfikacyjny jak nadany ofercie wraz z 
oznaczeniem wariantu np. Wariant A ,B itp. 
 
KaŜdy koncepcja zostanie oceniona zgodnie z Regulaminem Konkursu pod warunkiem, Ŝe 
będzie odpowiadać warunkom Konkursu – w szczególności posiadać część opisową oraz 
zawierać cenę.  
 
Pozostałe ustalenia Regulaminu Konkursu pozostają bez zmian. 
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