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ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Budowa zeroenergetycznego
pasywnego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Budziszewicach
Zmiana dotyczy kryteriów oceny ofert w postępowaniu oraz przedłużenia terminu składania ofert.

1. Dokonuje się zmiany :
1.1. treści punktu 16 SIWZ „Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się
kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu
oceny ofert”.
Treść punktu 16 SIWZ przed zmianą:
„16. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu
oceny ofert.
16.1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryteriami:
cena – 60%, czas przyjazdu na plac budowy – 40%
16.2. Ocena ofert polegać będzie na poddaniu każdej oferty indywidualnej ocenie członków Komisji Przetargowej przy zastosowaniu
przyjętych kryteriów. W ramach tych kryteriów każdej ofercie przyznana zostanie określona liczba punktów :
1) dla kryterium cena – liczba punktów obliczona zostanie w następujący sposób:
C = Cn/Cb x 10 pkt., gdzie:
Cn- jest najniższą spośród cen wszystkich ofert
Cb – jest ceną badanej oferty
Następnie, suma punktów tak obliczonych przez każdego członka Komisji Przetargowej dla danej oferty zweryfikowana o znaczenie tego
kryterium (60%) będzie liczbą punktów uzyskaną przez tę ofertę w kryterium cena.
2) dla kryterium czas przyjazdu na plac budowy - liczba punktów obliczona zostanie w następujący sposób:
- do 2 godzin od powiadomienia – 10 pkt
- do 3 godzin od powiadomienia –5 pkt
- do 4 godzin od powiadomienia – 0 pkt
Następnie, suma punktów tak przyznanych przez każdego członka Komisji Przetargowej danej ofercie zweryfikowana o znaczenie tego
kryterium (40%) będzie liczbą punktów uzyskanych przez tę ofertę
w kryterium czas przyjazdu na plac budowy.
16.3. Zaoferowany przez wykonawcę czas przyjazdu na plac budowy nie może być dłuższy niż 4 godziny od powiadomienia przez
Zamawiającego lub kierownika budowy. Zadeklarowanie czasu przyjazdu dłuższego niż 4 godziny będzie skutkowało odrzuceniem oferty
wykonawcy.
16.4. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w obu
kryteriach.
16.5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
tak sam bilans ceny i czasu przyjazdu na plac budowy , Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.”

Treść punktu 16 SIWZ po zmianie:
„16. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag
tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
16.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:

1) cena – 60%,
2) czas przyjazdu na plac budowy - 40%
Przez kryterium czas przyjazdu na plac budowy należy rozumieć czas przyjazdu na plac budowy
w sytuacjach pilnie wymagających wsparcia lub interwencji inspektora nadzoru .
16.2. Ocena ofert polegać będzie na poddaniu każdej oferty indywidualnej ocenie członków Komisji
Przetargowej przy zastosowaniu przyjętych kryteriów. W ramach tych kryteriów każdej ofercie przyznana
zostanie określona liczba punktów:
1) dla kryterium cena – liczba punktów obliczona zostanie w następujący sposób:
C=Cn/Cb x 10 pkt, gdzie:
Cn- jest najniższą spośród cen wszystkich ofert
Cb- jest ceną badanej oferty.
Następnie suma punktów tak obliczonych przez każdego członka Komisji Przetargowej dla danej oferty
zweryfikowana o znaczenie tego kryterium (60%) będzie liczbą punktów uzyskanych przez tę ofertę w tym
kryterium.
2) dla kryterium czas przyjazdu na plac budowy - liczba punktów obliczona zostanie na poniższych zasadach:
Maksymalny czas przyjazdu wymagany przez Zamawiającego wynosi : do 10 godzin od powiadomienia
Wykonawcy przez Zamawiającego. Wykonawca za każde skrócenie czasu przyjazdu o dodatkową godzinę
uzyska 5 punktów, z tym, że maksymalnie może uzyskać 10 punktów.
- za czas przyjazdu na plac budowy do 10 godzin od powiadomienia (maksymalny wymagany czas przyjazdu) –
0 punktów,
- za czas przyjazdu na plac budowy do 9 godzin od powiadomienia –5 punktów
- za czas przyjazdu na plac budowy do 8 godzin od powiadomienia –10 punktów.
Następnie suma tak przyznanych przez każdego członka Komisji Przetargowej danej ofercie zweryfikowana
o znaczenie tego kryterium (40%) będzie liczbą punktów uzyskanych przez tę ofertę w tym kryterium.
16.3. Zaoferowany przez Wykonawcę czas przyjazdu na plac budowy nie może być dłuższy niż 10 godzin od
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego . Zaoferowanie czasu przyjazdu dłuższego będzie
skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.
16.4. Jeżeli Wykonawca zaoferuje krótszy czas aniżeli do 8 godzin od powiadomienia, do oceny zostanie
przyjęty czas do 8 godzin od powiadomienia .Jest to najkrótszy możliwy do zaoferowania czas przyjazdu.
16.5. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta , która uzyska największą liczbę punktów, stanowiącą sumę
punktów uzyskanych w obu kryteriach.
16.6. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawia tak sam bilans ceny i czasu przyjazdu na plac budowy , Zamawiający spośród tych
ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.”

1.2. treści §3 ust.10 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ
i będącą jej integralną częścią (zmiana ta w związku ze zmianą treści pkt 16) :
Treść §3 ust.10 wzoru umowy przed zmianą:
„10. Wykonawca zobowiązany jest na każde powiadomienie przez Zamawiającego lub kierownika budowy o potrzebie jego obecności na
placu budowy do przyjazdu na plac budowy w ciągu : do ……..godzin od otrzymania powiadomienia – zgodnie ze złożoną ofertą.
Wykonawca będzie powiadamiany telefonicznie, w tym sms -em lub e-mailowo. W przypadku nie odebrania połączenia telefonicznego,
powiadomienie e-sms lub e-mailowe posiadające potwierdzenie wysłania uznane zostanie jako skutecznie złożone Wykonawcy i od terminu
wysłania liczony będzie obowiązujący Wykonawcę czas na dojazd na plac budowy”.

Treść §3 ust.10 wzoru umowy po zmianie:
„10. Wykonawca w sytuacjach pilnie wymagających Jego wsparcia lub interwencji zobowiązany jest do
przyjazdu na plac budowy w ciągu : do ……..godzin od powiadomienia otrzymanego od Zamawiającego
– zgodnie ze złożoną ofertą.
Wykonawca będzie powiadamiany telefonicznie, w tym sms -em lub e-mailowo. W przypadku nie odebrania
połączenia telefonicznego, powiadomienie e-sms lub e-mailowe posiadające potwierdzenie wysłania uznane
zostanie jako skutecznie złożone Wykonawcy i od terminu wysłania liczony będzie obowiązujący Wykonawcę
czas na dojazd na plac budowy”.

2. Przedłuża się termin składania ofert określony w punkcie 13.1.ppkt 2 SIWZ:
Termin składania ofert przed zmianą: „13.1.2)Termin składania ofert upływa dnia 15 stycznia 2018r. o godz..12:00.”

Termin składania ofert po zmianie:

„13.1.2) Termin składania ofert upływa dnia 17 stycznia 2018r. o godz.12:00.”

3. Zmienia się termin otwarcia ofert określony w punkcie 13.2 SIWZ:
Termin otwarcia ofert przed zmianą: „13.2 Miejsce i termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 stycznia
2018r. o godz.12:15 w sali posiedzeń Urzędu Gminy, ul.J.Ch.Paska 66 (sala posiedzeń znajduje się w budynku
usytuowanym obok Urzędu Gminy).

Termin otwarcia ofert po zmianie:

„13.2 Miejsce i termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert
nastąpi w dniu 17 stycznia 2018r. o godz.12:15 w sali posiedzeń Urzędu Gminy,
ul.J.Ch.Paska 66 (sala posiedzeń znajduje się w budynku usytuowanym obok Urzędu
Gminy).
Niniejsza zmiana SIWZ stanowi integralną część SIWZ i obowiązuje Wykonawców.

