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Milanówek, dnia 20 listopada 2018 r. 

 

 

Zamawiający: Gmina Milanówek,  

ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest Budowa z projektowaniem „Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych” znak sprawy ZP.271.30.TOM.2018. 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 

Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dokonuje modyfikacji treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie maksymalnej ilości punktów w kryterium 

nr 2 i 3 w następujący sposób:  

I. ZASADY OCENY OFERT 

1. OCENA OFERT 

1.1. Zamawiający, stosując przepis art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny złożonych ofert - w dwóch 

etapach: 

a) I etap – ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty. 

b) II etap – ocena według kryteriów określonych poniżej, 

a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
1.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

 

2. OCENIANE KRYTERIA I ICH RANGA W OCENIE: 

 

Lp. Kryteria Ranga 

1 Oferowana cena całkowita brutto przedmiotu zamówienia  60 % 

2 
Doświadczenie osoby skierowanej do pełnienia funkcji Kierownika Budowy / 

Kierownika Robót 
20 % 

3 Okres gwarancji 20 % 

Razem: 100 % 

 

3. SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ: 

1)  Wartość punktowa za ww. KRYTERIUM NR 1 „OFEROWANA CENA CAŁKOWITA BRUTTO” wyliczana 

jest według wzoru: 

Liczba punktów = 
nc

c min
x 60 
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Cmin –   najniższa zaoferowana cena brutto 

Cn  –   wartość ceny ofertowej brutto zaproponowanej w ocenianej ofercie 

 

Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium Nr 1. 

  Maksymalna ilość uzyskanych w ww. kryterium punktów wynosi 60. 

 

2) Wartość punktowa za KRYTERIUM NR 2 „DOŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY/KIEROWNIKA 

ROBÓT” wyliczana jest według poniższej punktacji:  

 

 

 

 

 

Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium Nr 2. 

  Maksymalna ilość uzyskanych w ww. kryterium punktów wynosi 20. 

 W celu otrzymania punktów w niniejszym kryterium, Wykonawca zobligowany jest wskazać w 

Formularzu Oferty osobę skierowaną do pełnienia funkcji KIEROWNIKA BUDOWY / KIEROWNIKA 

ROBÓT (z imienia i nazwiska) oraz określić jej doświadczenie.  

 W przypadku braku wskazania w Formularzu oferty (najpóźniej w chwili jej otwarcia) 

DOŚWIADCZENIA KIEROWNIKA BUDOWY / KIEROWNIKA ROBÓT lub wskazania innego niż min. 

wymagany zakres doświadczenia, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania .   

Osoba wskazana w Formularzu oferty musi – pod rygorem nieotrzymania przez Wykonawcę 

punktów w przedmiotowym kryterium - być wskazana w wykazie osób (docelowo składanym w 

wyniku wezwania) i jednocześnie zostać skierowana do realizacji zamówienia (Kierownika 

budowy, Kierownika robót). 

 

3) Wartość punktowa za KRYTERIUM NR 3 „OKRES GWARANCJI” wyliczana jest według poniższej 

punktacji:  

 

 

 

Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium Nr 3. 

  Maksymalna ilość uzyskanych w ww. kryterium punktów wynosi 20. 

 W celu otrzymania punktów w niniejszym kryterium, Wykonawca zobligowany jest wskazać w 

Formularzu Oferty okres gwarancji.  

 W przypadku gdy w Formularzu oferty (najpóźniej w chwili jej otwarcia) Wykonawca: 

 nie zaoferuje żadnego okresu gwarancji – wówczas Zamawiający przyjmie, że Wykonawca 

zaoferował minimalny okres gwarancji i nie przyzna punktów w tym kryterium, 

 zaoferował krótszy niż żądany minimalny okres gwarancji np. 24 miesiące – wówczas 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, 

                                                           
1
 Przez inwestycję drogową rozumieć należy: budowę, rozbudowę, przebudowę dróg i/albo utwardzenie terenu (wraz z 

wykonaniem podbudowy) o nawierzchni betonowej (kostka brukowa) 

Doświadczenie Kierownika Budowy / Kierownika Robót:  

Ilość inwestycji drogowych 1o wartości min. 150 000,00 zł brutto 

każda, na których dana osoba prowadziła obowiązki kierownika 

budowy / kierownika robót 

Ilość przyznanych punktów 

1 inwestycja 0 

2 inwestycje 10 

3 inwestycje  15 

4 inwestycje 20 

Okres gwarancji Ilość przyznanych punktów 

min.36 miesięcy 0 

48 miesięcy  10 

60 miesięcy  20 
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 zaoferował dłuższy niż maksymalny okres gwarancji – wówczas Zamawiający przyzna 

maksymalną ilość punktów w tym kryterium. 

 

4. OCENA KOŃCOWA OFERTY 

Jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione w ust. 2, z dokładnością do 4 miejsc                        

po przecinku -  zgodnie z wyliczeniem i przyznaną punktacją patrz ust. 3 pkt 1-3. 

 

II. Zapis zawarty w rozdziale II pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: Podstawy wykluczenia 

Wykonawcy z postępowania: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 

Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  

Jak również w przywołanym rozdziale dodaje się punkt  11 o następującym brzmieniu: 

11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

Pzp składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości.  

12. Dokument, o którym mowa w pkt. 11, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu.  

13. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym 

mowa w pkt. 11, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczeniem osoby, której dokument miał dotyczyć, złożonym przed notariuszem lub 

przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy 

lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 12 stosuje się.  

14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

 

Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka 

                                                                                                  /-/ 

                                                                                                    Marek Sudomirski 

 


