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Załącznik Nr 7 do siwz 

ZZ-2380-42/18  
 
    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 
 

I. Kryteria  oceny ofert dla zadań nr 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 
28, 30, 32, 33, 36: 
 
1. Kryterium „Cena”, którego znaczenie wynosi 60 %. 
Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę otrzyma 60 pkt. 
Obliczenie punktów w kryterium „Cena”  dla ofert zostanie dokonane w oparciu  
o następujący wzór: 

C = (C min / C x ) x 60 
 
gdzie: C  - liczba punktów w kryterium „Cena” 
 C min - najniższa cena spośród złożonych ofert 
 Cx - cena oferty badanej 
 
2. Kryterium „Czas usunięcia awarii”, którego znaczenie wynosi 40 %. 
Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy czas usunięcia  uszkodzenia dla danej 
lokalizacji otrzyma 40 pkt. 
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie czas w jakim usunie awarię. 
Awaria oznacza przerwę w działaniu usługi. Wykonawca zaoferuje czas (ilość 
minut), w którym będzie zobowiązany wyeliminować zgłoszone awarie nie 
wynikające z winy Zamawiającego. Czas usunięcia awarii będzie  liczony od 
momentu zgłoszenia telefonicznego awarii przez służby techniczne 
Zamawiającego do czasu usunięcia awarii przez Wykonawcę. Czas potrzebny na 
zweryfikowanie przez Zamawiającego prawidłowego działania usługi nie wlicza się 
do czasu usuwania awarii przez Wykonawcę. 
Zaoferowany czas usunięcia awarii nie może być dłuższy niż 480 minut. 
Wykonawca zobowiązany jest podać czas usunięcia awarii w minutach.                      
W przypadku, gdy Wykonawca nie określi czasu usunięcia awarii to Zamawiający 
do oferty przyjmie  480 minut i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 
pkt.3 ustawy PZP i taką zaoferowaną wielkość przyjmie do oceny ofert. W 
przypadku, gdy Wykonawca określi czas usunięcia awarii większy niż 480 minut 
Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 
2 ustawy PZP. 
Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy czas usunięcia  awarii dla danej części 
otrzyma 40 pkt. 
Obliczenie punktów w kryterium „Czas usunięcia awarii”  dla ofert zostanie 
dokonane w oparciu o następujący wzór: 

A = (A min /A x) x 40 
 

gdzie: A - czas usunięcia awarii dla zadania 
 A min - najmniejsza ilość minut spośród złożonych ofert 
 A x - ilość minut oferty badanej 
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Dla każdej z badanych ofert wyliczona zostanie ogólna liczba punktów S wg wzoru: 
 

S = C  + A 
 

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta Wykonawcy nie wykluczonego          
z postępowania, która spośród ofert niepodlegającym odrzuceniu uzyska 
największą liczbę punktów w łącznej ich ocenie. 
 
 
II. Kryteria  oceny ofert dla zadań nr 1, 5, 6, 7,10 ,13, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 
29, 31, 34, 35 : 
 
1. Kryterium „Cena”, którego znaczenie wynosi 60 %. 
Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę otrzyma 60 pkt. 
Obliczenie punktów w kryterium „Cena”  dla ofert zostanie dokonane w oparciu  
o następujący wzór: 

C = (C min / C x ) x 60 
 
gdzie: C  - liczba punktów w kryterium „Cena” 
 C min - najniższa cena spośród złożonych ofert 
 Cx - cena oferty badanej 
 
2. Kryterium „Czas usunięcia awarii”, którego znaczenie wynosi 20 %. 
Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy czas usunięcia  uszkodzenia dla danej 
lokalizacji otrzyma 20 pkt. 
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie czas w jakim usunie awarię. 
Awaria oznacza przerwę w działaniu usługi. Wykonawca zaoferuje czas (ilość 
minut), w którym będzie zobowiązany wyeliminować zgłoszone awarie nie 
wynikające z winy Zamawiającego. Czas usunięcia awarii będzie  liczony od 
momentu zgłoszenia telefonicznego awarii przez służby techniczne 
Zamawiającego do czasu usunięcia awarii przez Wykonawcę. Czas potrzebny na 
zweryfikowanie przez Zamawiającego prawidłowego działania usługi nie wlicza się 
do czasu usuwania awarii przez Wykonawcę. 
Zaoferowany czas usunięcia awarii nie może być dłuższy niż 480 minut. 
Wykonawca zobowiązany jest podać czas usunięcia awarii w minutach.                 
W przypadku, gdy Wykonawca nie określi czasu usunięcia awarii to Zamawiający 
do oferty przyjmie  480 minut i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 
pkt.3 ustawy PZP i taką zaoferowaną wielkość przyjmie do oceny ofert. W 
przypadku, gdy Wykonawca określi czas usunięcia awarii większy niż 480 minut 
Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 
2 ustawy PZP. 
Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy czas usunięcia  awarii dla danej części 
otrzyma 20 pkt. 
Obliczenie punktów w kryterium „Czas usunięcia awarii”  ofert zostanie dokonane w 
oparciu o następujący wzór: 

A = (A min /A x) x 20 
 

gdzie: A - czas usunięcia awarii dla zadania 
 A min - najmniejsza ilość minut spośród złożonych ofert 
 A x - ilość minut oferty badanej 
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3. Kryterium „Przepływność  dla łącza”, którego znaczenie wynosi 20 %. 
Wykonawca, który zaoferuje najwyższą przepływność łącza dla danej lokalizacji 
otrzyma 20 pkt. 
Wykonawca zaoferuje przepływność łącza w Mbit/s, dla którego będzie 
zobowiązany świadczyć usługi telekomunikacyjne dla Zamawiającego. 
Zamawiający w celu oceny  ofert będzie  uwzględniał  przepływność łącza  podaną  
przez  Wykonawcę, w  formularzu  kalkulacji cenowej odpowiednio dla zadania, na 
które złożył ofertę (minimalnie Wykonawca  może  zaoferować  10  Mbit/s, 
maksymalnie Wykonawca może zaoferować 100 Mbit/s). 
Wykonawca, który zaoferuje  największą przepływność łącza - ilość Mbit/s, otrzyma 
największą ilość punktów.  W przypadku, gdy Wykonawca nie określi jaką 
przepływność oferuje, Zamawiający do ofery przyjmie  minimalną prędkość tj. 10 
Mbit/s  i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP i 
taką zaoferowaną wielkość przyjmie do oceny ofert . W przypadku, gdy 
Wykonawca określi prędkość mniejszą niż 10 Mbit/s Zamawiający odrzuci ofertę 
jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 
Obliczenie punktów w kryterium „Przepływność łącza”  dla pozostałych ofert 
zostanie dokonane w oparciu o następujący wzór: 

P = (P x /P max) x 20 
 

gdzie: P - Przepływność łącza 
 P max - największa ilość Mbit/s spośród złożonych ofert 
 P x - ilość Mbit/s oferty badanej 
 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze jaką prędkość transmisji oferuje, 
Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje minimalną prędkość tj. 10 Mbit/s 
i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 pkt.3 ustawy PZP. 

W przypadku, gdy Wykonawca wpisze prędkość mniejszą niż 10 Mbit/s 
Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 
2 ustawy PZP. 

Dla każdej z badanych ofert wyliczona zostanie ogólna liczba punktów S wg wzoru: 
 

S = C  + A + P 
Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta Wykonawcy nie wykluczonego          
z postępowania, która spośród ofert niepodlegającym odrzuceniu uzyska 
największą liczbę punktów w łącznej ich ocenie. 
 
III.  Kryteria  oceny ofert dla zadania nr : 37. 
 
1. Kryterium „Cena”, którego znaczenie wynosi 60 %. 
Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę otrzyma 60 pkt. 
Obliczenie punktów w kryterium „Cena”  dla ofert zostanie dokonane w oparciu  
o następujący wzór: 

C = (C min / C x ) x 60 
 
gdzie: C  - liczba punktów w kryterium „Cena” 
 C min - najniższa cena spośród złożonych ofert 
 Cx - cena oferty badanej 
 
2. Kryterium „Czas usunięcia awarii”, którego znaczenie wynosi 40 %. 
Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy czas usunięcia  uszkodzenia dla danej 
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lokalizacji otrzyma 40 pkt. 
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie czas w jakim usunie awarię. 
Awaria oznacza przerwę w działaniu łącza skutkująca brakiem możliwości 
przesyłania usług telekomunikacyjnych Zamawiającego. Wykonawca zaoferuje 
czas (ilość minut), w którym będzie zobowiązany wyeliminować zgłoszone awarie 
nie wynikające z winy Zamawiającego. Czas usunięcia awarii będzie  liczony od 
momentu zgłoszenia telefonicznego awarii przez służby techniczne 
Zamawiającego do czasu usunięcia awarii przez Wykonawcę. Czas potrzebny na 
zweryfikowanie przez Zamawiającego prawidłowego działania usługi nie wlicza się 
do czasu usuwania awarii przez Wykonawcę. 
Zaoferowany czas usunięcia awarii nie może być dłuższy niż 480 minut. 
Wykonawca zobowiązany jest podać czas usunięcia awarii w minutach.                 
W przypadku, gdy Wykonawca nie określi czasu usunięcia awarii to Zamawiający 
do oferty przyjmie  480 minut i poprawi jako inną omyłkę na podstawie art. 87 ust 2 
pkt.3 ustawy PZP i taką zaoferowaną wielkość przyjmie do oceny ofert. W 
przypadku, gdy Wykonawca określi czas usunięcia awarii większy niż 480 minut 
Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 
2 ustawy PZP. 
Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy czas usunięcia  awarii dla danej części 
otrzyma 40 pkt. 
Obliczenie punktów w kryterium „Czas usunięcia awarii” ofert zostanie dokonane w 
oparciu o następujący wzór: 

A = (A min /A x) x 40 
 

gdzie: A - czas usunięcia awarii dla zadania 
 A min - najmniejsza ilość minut spośród złożonych ofert 
 A x - ilość minut oferty badanej 

 
Dla każdej z badanych ofert wyliczona zostanie ogólna liczba punktów S wg wzoru: 
 

S = C  + A 
 

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta Wykonawcy nie wykluczonego          
z postępowania, która spośród ofert niepodlegającym odrzuceniu uzyska 
największą liczbę punktów w łącznej ich ocenie. 


