
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dokumentacja projektowa i roboty budowlane zaprojektuj i zbuduj-Przebudowa Obiektu Instytucji Kultury w Daszynie i

roboty budowlane-Przystosowanie budynku Mazew 43 do pełnienia funkcji turystycznych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA DASZYNA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015885

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 34A

1.4.2.) Miejscowość: Daszyna

1.4.3.) Kod pocztowy: 99-107

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.4.7.) Numer telefonu: 24 357 10 00

1.4.8.) Numer faksu: 24 389 04 00

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminadaszyna.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.daszyna.4bip.pl

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

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00204653

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-06-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00203653/01

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 (Część 1)

Przed zmianą: 
Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

C – Cena brutto = 60% 
G –Gwarancja= 30% 
Z – Zatrudnienie min. 1 osoby bezrobotnej = 10%

�� = �� + G + Z

gdzie: 

N - łączna ilość punktów badanej oferty, 
C - ilość punktów badanej oferty w kryterium Cena brutto, 
T - ilość punktów badanej oferty w kryterium Gwarancja
Z - ilość punktów badanej oferty w kryterium Zatrudnienie min. 1 osoby bezrobotnej 
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1. Cena brutto = 60% 

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 60 punktów, natomiast
pozostali wykonawcy – odpowiednio mniej punktów, według poniższego wzoru: 

�������� ������������������
�� = × 60 ������ 
�������� �������������������������� 
2. Gwarancja = 30% 

Sposób oceny: 
• Zaoferowany termin gwarancji na 48 miesięcy .– 0 pkt, 
• Zaoferowany termin gwarancji na 54 miesiące - 20 pkt, 
• Zaoferowany termin gwarancji na 60 miesięcy - 30 pkt, 

3. Zatrudnienie osoby bezrobotnej = 10%

Sposób oceny: 
• Brak zatrudnienia min. 1 osoby bezrobotnej– 0pkt, 
• Zatrudnienie 1 osoby bezrobotnej– 5 pkt.
• Zatrudnienie ≥ 2 osób bezrobotnych– 10 pkt.

4. Za ofertę najkorzystniejszą dla danej części zamówienia zostanie uznana ta oferta, która spełnia wszystkie wymagania
określone w SWZ dla danej części oraz otrzyma największą liczbę punktów w tej części zamówienia. 

5. Zamawiający przyjmuje że 1 pkt = 1 %.

Po zmianie: 
Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

C – Cena brutto = 60% 
G –Gwarancja= 30% 
Z – Zatrudnienie min. 1 osoby bezrobotnej = 10%

gdzie: 

N - łączna ilość punktów badanej oferty, 
C - ilość punktów badanej oferty w kryterium Cena brutto, 
T - ilość punktów badanej oferty w kryterium Gwarancja
Z - ilość punktów badanej oferty w kryterium Zatrudnienie min. 1 osoby bezrobotnej 

1. Cena brutto = 60% 

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 60 punktów, natomiast
pozostali wykonawcy – odpowiednio mniej punktów, według poniższego wzoru: 

Obliczenie zgodnie z częścią XI SWZ.

2. Gwarancja = 30% 

Sposób oceny: 
• Zaoferowany termin gwarancji na 48 miesięcy .– 0 pkt, 
• Zaoferowany termin gwarancji na 54 miesiące - 20 pkt, 
• Zaoferowany termin gwarancji na 60 miesięcy - 30 pkt, 

3. Zatrudnienie osoby bezrobotnej = 10%

Sposób oceny: 
• Brak zatrudnienia min. 1 osoby bezrobotnej– 0pkt, 
• Zatrudnienie 1 osoby bezrobotnej– 5 pkt.
• Zatrudnienie ≥ 2 osób bezrobotnych– 10 pkt.

4. Za ofertę najkorzystniejszą dla danej części zamówienia zostanie uznana ta oferta, która spełnia wszystkie wymagania
określone w SWZ dla danej części oraz otrzyma największą liczbę punktów w tej części zamówienia. 
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5. Zamawiający przyjmuje że 1 pkt = 1 %.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 2)

Przed zmianą: 
Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

C – Cena brutto = 60% 
G –Gwarancja= 30% 
Z – Zatrudnienie min. 1 osoby bezrobotnej = 10%

�� = �� + G + Z

gdzie: 

N - łączna ilość punktów badanej oferty, 
C - ilość punktów badanej oferty w kryterium Cena brutto, 
T - ilość punktów badanej oferty w kryterium Gwarancja
Z - ilość punktów badanej oferty w kryterium Zatrudnienie min. 1 osoby bezrobotnej 

1. Cena brutto = 60% 

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 60 punktów, natomiast
pozostali wykonawcy – odpowiednio mniej punktów, według poniższego wzoru: 

�������� ������������������
�� = × 60 ������ 
�������� �������������������������� 
2. Gwarancja = 30% 

Sposób oceny: 
• Zaoferowany termin gwarancji na 48 miesięcy .– 0 pkt, 
• Zaoferowany termin gwarancji na 54 miesiące - 20 pkt, 
• Zaoferowany termin gwarancji na 60 miesięcy - 30 pkt, 

3. Zatrudnienie osoby bezrobotnej = 10%

Sposób oceny: 
• Brak zatrudnienia min. 1 osoby bezrobotnej– 0pkt, 
• Zatrudnienie 1 osoby bezrobotnej– 5 pkt.
• Zatrudnienie ≥ 2 osób bezrobotnych– 10 pkt.

4. Za ofertę najkorzystniejszą dla danej części zamówienia zostanie uznana ta oferta, która spełnia wszystkie wymagania
określone w SWZ dla danej części oraz otrzyma największą liczbę punktów w tej części zamówienia. 

5. Zamawiający przyjmuje że 1 pkt = 1 %.

Po zmianie: 
Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

C – Cena brutto = 60% 
G –Gwarancja= 30% 
Z – Zatrudnienie min. 1 osoby bezrobotnej = 10%

gdzie: 

N - łączna ilość punktów badanej oferty, 
C - ilość punktów badanej oferty w kryterium Cena brutto, 
T - ilość punktów badanej oferty w kryterium Gwarancja
Z - ilość punktów badanej oferty w kryterium Zatrudnienie min. 1 osoby bezrobotnej 

1. Cena brutto = 60% 

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 60 punktów, natomiast
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pozostali wykonawcy – odpowiednio mniej punktów, według poniższego wzoru: 

Obliczenie zgodnie z częścią XI SWZ.

2. Gwarancja = 30% 

Sposób oceny: 
• Zaoferowany termin gwarancji na 48 miesięcy .– 0 pkt, 
• Zaoferowany termin gwarancji na 54 miesiące - 20 pkt, 
• Zaoferowany termin gwarancji na 60 miesięcy - 30 pkt, 

3. Zatrudnienie osoby bezrobotnej = 10%

Sposób oceny: 
• Brak zatrudnienia min. 1 osoby bezrobotnej– 0pkt, 
• Zatrudnienie 1 osoby bezrobotnej– 5 pkt.
• Zatrudnienie ≥ 2 osób bezrobotnych– 10 pkt.

4. Za ofertę najkorzystniejszą dla danej części zamówienia zostanie uznana ta oferta, która spełnia wszystkie wymagania
określone w SWZ dla danej części oraz otrzyma największą liczbę punktów w tej części zamówienia. 

5. Zamawiający przyjmuje że 1 pkt = 1 %.
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