OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: ( UZP 23024 – 2015 data zamieszczenia 02.02.2015)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6841024, fax.
056 6841071.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
•
•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.1.
W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia: 1 - Cena - 98, 2 - Termin rękojmi nie krócej niż 3 lata – 2.

•

W ogłoszeniu powinno być: XIII. Kryteria oceny oferty:
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli: 1.1. Oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania
określone w specyfikacji. 1.2. Z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że
Wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją. 1.3. Złożone
oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione.
1.4. Oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie. 1.5. Wniesiono
poprawnie wadium. 1.6. Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami
Zamawiającego.
2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa
kryterium, waga, sposób punktowania): Nazwa kryterium Waga
a) Cena - 97
b) Termin rękojmi nie krócej niż 3 lata – 3.
3. Sposób oceny ofert 3.1. Zamawiający przystąpi do oceny złożonych ofert przy
zastosowaniu podanych kryteriów wyłącznie w stosunku do ofert złożonych przez
Wykonawców niepodlegających wykluczeniu oraz ofert niepodlegających odrzuceniu
zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 ustawy. 3.2. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym
ofertom przyznawane będą punkty. Za korzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która
otrzyma największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych za kryterium
a) i b). 3.3. Każda oferta może uzyskać za dane kryterium określoną liczbę punktów przy
zastosowaniu wzorów: a) cena oferty = najniższa oferowana cena : cena oferty badanej x 97.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania 97. b) termin rękojmi oferty (nie
krócej niż 3 lata). Ocena ofert w kryterium (rękojmia na wykonane roboty budowlane)
dokonana zostanie na podstawie podanego w ofercie okresu rękojmi w oparciu o punktację

określoną poniżej. Wykonawca, który przedstawi w swojej ofercie okres rękojmi: 3 lata (36
miesięcy) - otrzyma 1 punkt, 4 lata (48 miesięcy) - otrzyma 2 punkty, 5 lat (60 miesięcy) i
więcej - otrzyma 3 punkty. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 3. Okres
rękojmi należy podać w pełnych latach. W przypadku podania okresu rękojmi w miesiącach,
Zamawiający zaliczy do przyznania punktów okres każdego pełnego roku (np. 55
miesięczny okres rękojmi lub okres rękojmi 4 lata i 9 m-cy, traktowany będzie jako 4 lata i
przyznane zostaną 2 pkt.). UWAGA! Oferta Wykonawcy, który przedstawi w ofercie czas
rękojmi poniżej 36 miesięcy zostanie odrzucona.
•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4. ( z uwagi na zmiany

•

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert: 17.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, Plac
Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie, Sekretariat.

•

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 19.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Kowalewie
Pomorskim, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie, Sekretariat.
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