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Znak sprawy ZP.271.38.2016 

 

 Wszyscy Wykonawcy 

 

 

Dotyczy zamówienia publicznego: Budowa kompleksu boisk w miejscowości Zabrodzie 

 

W związku z omyłką w załączniku nr 1 do SIWZ, działając stosownie do art. 38 ust. 4 

Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o następujących zmianach  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do ww. zamówienia.  

Zmianie ulega zapis części VIII SIWZ. Prawidłowy zapis to: 

 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 

punktów w  kryteriach: 

„Łączna cena ofertowa brutto” – C 

„Okres gwarancji” – G 

„Doświadczenie kierownika budowy” - D 

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

Kryterium 
Waga 

[%] 

Liczba 

punktów 
Sposób oceny wg wzoru 

Łączna cena 

ofertowa brutto 
60% 60 

                             Cena najtańszej oferty 

C = -----------------------------------------  x 60 pkt 

                            Cena badanej oferty 

Okres 

gwarancji 
20% 20 

 

Najdłuższy zaproponowany okres gwarancji  

G = --------------------------------------------------------  x 20 pkt 

Zaproponowany okres gwarancji badanej oferty 

 

Doświadczenie 

kierownika 

budowy 

20% 20 
Największa liczba zadań wykazanych w  ofercie 

P = ------------------------------------------------------- x 20 pkt 

Wykazana liczba zadań w badanej ofercie 

 

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego 

wzoru: 

L = C + G + D 

gdzie: 

L – całkowita liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną 

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”, 



G – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji” 

D – punkty uzyskane w kryterium „Doświadczenie kierownika budowy” 

 

Ocena punktowa w ramach  kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana 

zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę  

w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej. 

4. Ocena punktowa w ramach kryterium „Okres gwarancji” dokonana zostanie  

na podstawie okresu gwarancji wskazanego przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona  

wg wzoru opisanego w tabeli powyżej. 

 Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. 

 za każde dodatkowe 6 miesięcy gwarancji powyżej wymaganego okresu 36 miesięcy 

Zamawiający przyzna 5 pkt.  

Maksymalny okres gwarancji, jaki może zaoferować Wykonawca wynosi 60 miesięcy. 

Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium „okres gwarancji” wynosi 20.  

Okres rękojmi zostaje zrównany z okresem gwarancji. 

 

Zamawiający dokona oceny ofert w ramach kryterium „Doświadczenie kierownika 

budowy”  w sposób następujący:  

 za każde dodatkowe zadanie obejmujące swoim zakresem budowę boiska sportowego 

z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni min. 1 400,00 m², w którym osoba 

wskazana na stanowisko kierownika budowy pełniła funkcję kierownika budowy 

Zamawiający przyzna 10 pkt.  

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach niniejszego kryterium - 

20 pkt.  

Zamawiający nie będzie przyznawał punktacji za pierwsze dwa zadania jako wykazane  

w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Za każde dodatkowe 

zadanie Zamawiający przyzna punktację zgodnie z algorytmem opisanym powyżej.  

 

Pozostałe punkty części VIII bez zmian. 

Dokonana modyfikacja specyfikacji wiąże wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści 

niniejszego pisma. 

 

 

 


