Somonino dnia, 22 czerwca 2015 roku
ZMIANA SIWZ
ZP.271.10.2015
Dotyczy: Organizacja placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Somoninie i
Egiertowie.

1. W SIWZ w rozdziale VI jest:
Termin realizacji zamówienia - do 31 sierpnia 2015 roku
Powinno być:
Termin realizacji zamówienia - do 12 września 2015 roku
2. W SIWZ w rozdziale VII jest:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty
następującymi kryteriami i ich wagami.
lp.
1.
2.

Zamawiający

będzie

opis kryteriów oceny

się

kierował

znaczenie w %

cena brutto za całość zamówienia
doświadczenie

90%
10%
Razem:

100 %

1) cena brutto całości zamówienia - 90%
Ocena punktowa poszczególnych cen dokonana będzie wg wzoru:
cena najniższa x 100 x 90%
cena badana
2) doświadczenie – 10%
Ocena punktowa kryterium dokonana będzie wg zasad:
- wykonanie 1 roboty budowlanej o wartości 100.000,- brutto = 0 pkt
- wykonanie 2 robót budowlanych o wartości 100.000,- brutto każda = 5 pkt
- wykonanie 3 robót budowlanych o wartości 100.000,- brutto każda = 7 pkt
- wykonanie 4 robót budowlanych o wartości 100.000,- brutto każda = 10 pkt
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje suma pkt. z obu w/w kryteriów.
3. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, a wykonawcy wykazali się takim
samym doświadczeniem to wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
ofert dodatkowych.
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4. W przypadku, gdy ocena ofert przy różnej cenie oraz różnym doświadczeniu będzie
identyczna
ofertą korzystniejszą będzie oferta z niższa ceną.
5. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
Powinno być:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich wagami.
opis kryteriów oceny

lp.
1.
2.

znaczenie w %

cena brutto za całość zamówienia
termin realizacji

90%
10%
Razem:

100 %

1) cena brutto całości zamówienia - 90%
Ocena punktowa poszczególnych cen dokonana będzie wg wzoru:
cena najniższa
cena badana

x 100 x 90%

2) termin realizacji – 10%
Ocena punktowa kryterium dokonana będzie wg zasad:
- wykonanie zamówienia do 12 września 2015r. = 0 pkt
- wykonanie zamówienia do 5 września 2015r. = 5 pkt
- wykonanie zamówienia do 29 sierpnia 2015r. = 10 pkt
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje suma pkt. z obu w/w kryteriów.
3. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, a wykonawcy wykazali się takim
samym terminem realizacji to wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
ofert dodatkowych.
4. W przypadku, gdy ocena ofert przy różnej cenie oraz różnym terminie realizacji będzie
identyczna ofertą korzystniejszą będzie oferta z niższa ceną.
5. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
Wójt Gminy
/-/Marian Kryszewski
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