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Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodarowanie Placu Teatralnego i Placu
Matejki w Zielonej Górze” w ramach zadania pn. „Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie
miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra” w ramach projektu pn.:
„Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra”.
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 - z późn. zm.) zmieniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ). SIWZ zostaje zmieniona poprzez

zmianę treści pkt 31.3 SIWZ, który po

zmianie otrzymuje brzmienie:
3. skrócenie terminu realizacji zamówienia „T”

30%

Przy ocenie oferty w kryterium skrócenie terminu „T” – 30% najwyżej będzie punktowana oferta
Wykonawcy, który zaoferuje najdłuższy okres skrócenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia,
pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną wg :
T bad
"T" = ---------------T max
gdzie:

x 100 pkt x 30%

T bad – ilość dni, które Wykonawca zaoferował jako okres skrócenia terminu zamówienia,
podaną
w ofercie badanej;
T max – najdłuższa ilość dni skrócenia terminu wykonania zamówienia tj. 30 dni;
Oceniając ofertę w kryterium "T" Zamawiający będzie brał pod uwagę ilość dni jako okres skrócenia
terminu zamówienia podanych przez Wykonawcę w ofercie, jednak nie więcej niż 30 dni. Dla oceny
oferty, w której Wykonawca zaoferował ilość dni jako okres skrócenia terminu zamówienia 31 i więcej,
Zamawiający przyjmie maksymalną dopuszczoną ilość dni - 30.
Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 30,00 pkt.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Powyższe zmiany stanowią integralną część
SIWZ i należy uwzględnić je w składanej ofercie.
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