Rokietnica, 19 marca 2018 r.
Zakład Usług Komunikacyjnych „ROKBUS” sp. z o.o.
ul. Rolna 39, 62-090 Rokietnica

WYKONAWCY
Dotyczy postępowania pn.: „Budowa bazy transportowej z zapleczem warsztatowym i socjalnym
w Rostworowie” (R-ZP.3410.1.2018).
Zamawiający modyfikuje zapisy ogłoszenia o zamówieniu w poniżej wskazanym zakresie.
1)
Z:
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż nie wcześniej niż 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
zrealizował należycie (zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) min. 1 robotę
budowlaną polegającą na budowie zajezdni autobusowej o wartości co najmniej 4.000.000 zł brutto”.
Na:
Wiedza i doświadczenie
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż zrealizował należycie (zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) min. 2 roboty budowlane o wartości co
najmniej 5.000.000 zł brutto każda”.
Zamawiający wskazuje, iż w załączonej do ogłoszenia SIWZ (Rozdz. 5 – str. 5) wskazał prawidłowo,
iż warunkiem udziału w postępowaniu dot. wiedzy i doświadczenia jest, cyt.:
5.1.2. zdolności technicznej lub zawodowej:
5.1.2.1. warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż zrealizował należycie (zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) min. 2 roboty budowlane o wartości co
najmniej 5.000.000 zł brutto każda;
Zamawiający poprzez omyłkę pisarską w ogłoszeniu wprowadził ww. zapisy, które ujednolica zgodnie
z załączoną do ogłoszenia SIWZ.
2)
Z:
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i wagami:
Kryterium/ Waga kryterium
1. Cena/ 75%
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2. Gwarancja na przedmiot umowy/ 15%
3. Termin realizacji zamówienia/ 10%
Kryterium 1 – Cena (C)
Punkty w kryterium cena – maks. – 75 pkt. - liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego
kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny brutto najniższej z ofert przez cenę brutto oferty
badanej.
Kryterium 2 – Gwarancja na przedmiot umowy (G)
Maksymalnie - 15 pkt otrzyma oferta zawierająca najdłuższy okres gwarancji na przedmiot umowy.
Minimalny okres gwarancji: 36 m-cy od dnia odbioru. Pozostałe oferty, które będą zawierać dłuższy
od minimalnego oferowanego terminu realizacji zamówienia otrzymają proporcjonalnie więcej pkt.
Maksymalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane podlegający ocenie wynosi 60 m-cy od
dnia odbioru.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dłuższego niż 60 m-cy terminu gwarancji na przedmiot
umowy, do oceny oferty przyjęty zostanie okres 60 m-cy. Do umowy zostanie wpisany faktycznie
zaoferowany okres gwarancji.
Kryterium 3 – Termin realizacji zamówienia (T)
Punkty w kryterium Termin realizacji – maks. – 10 pkt - Zamawiający oceni oferty zgodnie
z następującą formułą:
Termin realizacji zamówienia należy podać w formacie: dzień/miesiąc/rok w formularzu ofertowym
(załącznik do SIWZ).
MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego termin realizacji wynosi 31.04.2019 r. W przypadku
wskazania przez Wykonawcę krótszego terminu, do oceny oferty przyjęty zostanie termin 31.04.2019
r. MAKSYMALNY termin realizacji umowy: 31.05.2019 r.
a) Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy termin realizacji otrzyma maksymalną liczbę punktów w
ramach kryterium termin realizacji.
Na:
Ocena oferty

Kryteria oceny ofert
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i wagami:
Kryterium

Waga kryterium

1. Cena

75 %

2. Gwarancja na przedmiot umowy

20 %

3. Termin realizacji zamówienia

5%
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Kryterium 1 – Cena (C)
Punkty w kryterium cena – maks. – 75 pkt. - liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego
kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny brutto najniższej z ofert przez cenę brutto oferty
badanej.
Cena najniższa
Cena (C) =

x 75 pkt =
Cena oferty badanej

Kryterium 2 – Gwarancja na przedmiot umowy (G)
Maksymalnie - 20 pkt otrzyma oferta zawierająca najdłuższy okres gwarancji na przedmiot umowy.
Minimalny okres gwarancji: 36 m-cy od dnia odbioru. Pozostałe oferty, które będą zawierać dłuższy od
minimalnego oferowanego terminu realizacji zamówienia otrzymają proporcjonalnie więcej pkt.
Maksymalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane podlegający ocenie wynosi 60 m-cy od
dnia odbioru.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dłuższego niż 60 m-cy terminu gwarancji na przedmiot
umowy, do oceny oferty przyjęty zostanie okres 60 m-cy. Do umowy zostanie wpisany faktycznie
zaoferowany okres gwarancji.
Kryterium 3 – Termin realizacji zamówienia (T)
Punkty w kryterium Termin realizacji – maks. – 5 pkt - Zamawiający oceni oferty zgodnie
z następującą formułą:
Termin realizacji zamówienia należy podać w formacie: dzień/miesiąc/rok w formularzu ofertowym
(załącznik do SIWZ).
MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego termin realizacji wynosi 30.04.2019 r. W przypadku
wskazania przez Wykonawcę krótszego terminu, do oceny oferty przyjęty zostanie termin 30.04.2019
r.
MAKSYMALNY termin realizacji umowy: 31.05.2019 r.
a) Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy termin realizacji otrzyma maksymalną liczbę punktów w
ramach kryterium termin realizacji.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów
w ww. kryteriach oceny ofert.
Zamawiający poprzez omyłkę pisarską w ogłoszeniu wprowadził ww. zapisy, które ujednolica zgodnie
z załączoną do ogłoszenia SIWZ.
3)
Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert w ogłoszeniu oraz w SIWZ na dzień 3 kwietnia
2018 r. Miejsce i godzina bez zmian.

Zatwierdzam:
Marian Szymański – Prezes Zarządu
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