
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie „Psiego Parku” przy ul. Broniewskiego wraz z ciągami pieszymi

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 00158764/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-05-13 15:41

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00153767/01

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: 
a) Łączna ilość punktów w kryterium „Cena” zostanie obliczona według wzoru:
C = Cp + Co
Cp = (najniższa zaoferowana cena brutto za zamówienie podstawowe / cena brutto za zamówienie podstawowe badanej
oferty) x 45
Co = (najniższa zaoferowana cena brutto za opcje / cena brutto za opcje badanej oferty) x 15
b) Wykonawca otrzyma za dodatkowe doświadczenie kierownika robót przy realizacji robót budowlanych, o których mowa w
Rozdziale VIII pkt 1.4.2. lit a) SWZ. Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem:
- za każdą dodatkową robotę budowlaną, ponad jedną wymaganą przez Zamawiającego tj. obejmującego budow,
przebudowę lub nadzór nad inwestycją związaną z urządzaniem terenów zieleni Wykonawca otrzyma 5 pkt, lecz nie więcej
niż 40 pkt.

Po zmianie: 
1. W trakcie oceny kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty:
1.1. Punkty w kryterium „Cena” (C) zostaną przyznane według następującego wzoru:
C = (najniższa zaoferowana cena brutto/ cena brutto za zamówienie cena brutto badanej oferty) x 60
Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
1.2. Punkty w kryterium „Doświadczenie kierownika budowy/robót” (D). Wykonawca otrzyma za dodatkowe doświadczenie
kierownika robót przy realizacji robót budowlanych, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1.4.2. lit a) SWZ. Punkty zostaną
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przyznane zgodnie z poniższym opisem:
- za każdą dodatkową robotę budowlaną, ponad jedną wymaganą przez Zamawiającego tj. obejmującego budow,
przebudowę lub nadzór nad inwestycją związaną z urządzaniem terenów zieleni Wykonawca otrzyma 5 pkt, lecz nie więcej
niż 40 pkt.
Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Całkowita liczba punktów (S), jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru: 
S = C +D
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