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Gdańsk, dnia 22.03.2018r. 

 

 

Wszyscy zainteresowani 

(strona internetowa Zamawiającego) 

 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy: ZP2/24/III/2018.  

Nazwa zadania: Wykonanie usługi polegającej na doradztwie gospodarczym w zakresie 

„Opracowania najbardziej optymalnego modelu (wraz ze scenariuszem jego realizacji) 

zarządzania pływalniami będącymi w zasobach Gminy Miasta Gdańska”. 

 

 

WYJASNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA 

  

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści opisu przedmiotu 

zamówienia informuje: 

 

Pytania z 16.03.2018r. 

1. W ślad za przesłanymi odpowiedziami na pytania prosimy o wyjaśnienie, czy kryterium ilości prac 

(max. punktacja za 8 i więcej prac) dotyczy każdego z członków zespołu oddzielnie, czy też te 

prace sumują się tj. np.: osoba A wykonała 4 prace, osoba B wykonała 4 inne prace - w związku z 
tym oferent dostaje maksymalną liczbę punktów (suma prac 8) czy mniejszą niż maksymalna ilość 

punktów w tym kryterium (bo średnio osoba wykonała 4 prace)? 

Wyjaśnienia: Liczba punków w kryterium ilości prac będzie liczona w następujący sposób: 
suma ilości prac wykonanych przez poszczególnych członków zespołu / liczba członków zespołu. 

W przypadku otrzymania wyniku w postaci ułamka (np. 3,76) dokonuje się zaokrąglenia zgodnie 

z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.:  

a) ułamek kończący się cyfrą od 0 do 4 należy zaokrąglić w dół; 

b) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę. 

 

 

PRZYKŁAD 

Liczba członków zespołu – 5 osób 

Liczba opracowań poszczególnych członków: 

1 osoba – 2 opracowania 

2 osoba – 1 opracowanie 

3 osoba – 4 opracowania 

4 osoba – 2 opracowania 

5 osoba – 2 opracowania 

 --------------------------- 

Razem: 11 opracowań / 5 członków zespołu = 2,2 

Zgodnie z zasadami matematycznymi, wynik należy zaokrąglić w dół tj. 2. 
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W tym kryterium Wykonawca otrzyma 0pkt. Zgodnie z kryterium pozacenowym „liczba opracowań w 

zakresie doradztwa gospodarczego”. 

 

 
 

DYREKTOR 

GDAŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU 

/-/ Leszek PASZKOWSKI 
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