
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Deptak między jezdniami ul. Kasprowicza od Lisowskiej do Podczaszyńskiego, położonego w Dzielnicy Bielany m.st.

Warszawy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa

1.2.) Oddział zamawiającego: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365421948

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Hożej 13A

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-528

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zzw.waw.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zzw.waw.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00091659/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-03-18 16:16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00083620/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.3.8. Sposób oceny ofert

Przed zmianą: 
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 według następującego wzoru: 
najniższa zaoferowana cena brutto 
C = ------------------------------------------------------------------------------------------------ x 60
cena brutto badanej oferty
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.
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• Wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące (łączny okres gwarancji 60 miesięcy) – 40 pkt.

3. Całkowita liczba punktów (K), jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru: 
K = C+R

Po zmianie: 
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.

3. Całkowita liczba punktów (K), jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru: 
K = C+R

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2022-03-28 11:30

Po zmianie: 
2022-03-31 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-03-28 12:00

Po zmianie: 
2022-03-31 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-04-26

Po zmianie: 
2022-04-29
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