
 

 

Znak sprawy: 14/TP/2022               Warszawa, dnia 18.03.2022 r. 

 

Wykonawcy uczestniczący w 

postępowaniu nr 14/TP/2022 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym, pn.: „Deptak między jezdniami ul. Kasprowicza od Lisowskiej do 

Podczaszyńskiego, położonego w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy”. 

 

KOMUNIKAT NR 1 

Zmiana treści SWZ 

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3 i 9 ustawy z 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp, 

niniejszym przekazuje informację o zmianie treści SWZ: 

 

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany SWZ w następujący sposób: 

- zmianie ulega Rozdział XVIII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT pkt 1 i 2 – i otrzymuje brzmienie: 

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

1. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag: 

a) „Cena” (C) – 60 pkt; 

b) „Okres gwarancji” wyrażony w miesiącach (R) – 40 pkt 

2. W trakcie oceny kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty: 

a) W kryterium „Cena” („C”) punkty zostaną przyznane w następujący sposób 

Punkty w ramach podkryterium „Cena zamówienia podstawowego” zostaną przyznane 

według następującego wzoru: 

                najniższa zaoferowana cena brutto za zamówienie podstawowe 

Cp =   --------------------------------------------------------------------------------------------------  x 55 

                       cena brutto za zamówienie podstawowe badanej oferty 

 

Punkty w ramach podkryterium „Cena opcji”  zostaną przyznane według następującego 

wzoru: 

 

                           najniższa zaoferowana cena brutto opcji 

Co =   -------------------------------------------------------------------------------------  x 5 

                                Cena brutto opcji badanej oferty 

C = Cp + Co 

Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

b) Punkty w kryterium „Okres gwarancji” („R”) zostaną przyznane wg poniższego 

schematu: 



 

 

 

Minimalny okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy – 0 pkt, 

• Wydłużenie okresu gwarancji o 6 miesięcy (łączny okres gwarancji 42 miesiące) – 10 pkt. 

• Wydłużenie okresu gwarancji o 12 miesięcy (łączny okres gwarancji 48 miesięcy) – 20 pkt. 

• Wydłużenie okresu gwarancji o 18 miesięcy (łączny okres gwarancji 54 miesiące) – 30 pkt. 

• Wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące (łączny okres gwarancji 60 miesięcy) – 40 pkt. 

 

- zmianie ulega Rozdział XV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt. 1 i otrzymuje brzmienie: 

XV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 29.04.2022r. 

oraz Rozdział XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt. 1 i 2 

i otrzymują brzmienie: 

XVI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem ePUAP 

do dnia 31.03.2022 r., do godziny 11:30. 

3. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert, w siedzibie 

Zamawiającego – ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, pok. 16, w dniu 31.03.2022 r., 

o godzinie 12:00. 

SWZ oraz formularz oferty stanowiący załącznik nr 8 do SWZ otrzymują brzmienie 

jak w załączeniu. 

Niniejsze zmiany treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy zobowiązani 

są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi 

do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, o którym mowa w art. 267 ust. 

2 pkt 6. 

 

Załączniki: 

− SWZ zmiana 18.03.2022; 

− Załącznik nr 8 do SWZ – formularz oferty (załącznik nr 2 do UMOWY) 18.03.2022; 
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