
Centrum Zdrowia Mazowsza      Żyrardów 07.08.2020 

Zachodniego  Sp. z o. o.  

ul. Limanowskiego 30 

96 – 300 Żyrardów 

 

Wykonawcy uczestniczący  

w postępowaniu nr CZMZ/2500/22/2020  

 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: opracowanie projektu 

budowlanego z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz ze sprawowaniem nadzoru 

autorskiego i przekazaniem majątkowych praw autorskich  w ramach Projektu: 

„Termomodernizacja pawilonów „A” i „B” Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego 

sp. z o.o. w Żyrardowie” –Etap I,    

 

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje o 

dokonaniu następujących zmian: 

 

1. W SIWZ w pkt 4  

˗  z   
2. W zakresie opracowania dokumentacji projektowej: Zamówienie będzie realizowane w terminie 

określonym w ofercie Wykonawcy, jednak nie dłuższym niż 30 dni od daty zaakceptowania koncepcji 

projektu przez Zamawiającego. 

3.Uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę w 

terminie: 45 dni od daty złożenia wniosku. 

 

˗  na   
2. W zakresie opracowania dokumentacji projektowej: Zamówienie będzie realizowane w terminie 

określonym w ofercie Wykonawcy, jednak nie dłuższym niż 60 dni od daty zaakceptowania koncepcji 

projektu przez Zamawiającego. 

3.Uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę w 

terminie: 65 dni od daty złożenia wniosku. 

 

2. w rozdziale XI tekst w ramce  w ust 9 zostaje zmieniony:  

 

 z: 
Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

 
 
 

Kryterium 
Waga 

[%] 

Maksymalna 
liczba 

punktów 

Sposób oceny 

Cena 

ofertowa 
brutto 

C 

60 % 60 pkt 

Wg wzoru: 

        Cena najtańszej oferty 

C = -----------------------------  x 60 pkt 

         Cena badanej oferty 



Termin 
wykonania 

zamówienia 
w zakresie 

opracowania 
dokumentacj

i projektowej 
(T) 

40 % 40 pkt 

Wg skali punktowej: 
Deklarowany termin wykonania zamówienia na 
podstawie oświadczenia zawartego w ofercie 

Wykonawcy; 
Termin realizacji zamówienia do 60 dni 

kalendarzowych  - 0 pkt 
Termin realizacji zamówienia do 50 dni 
kalendarzowych  - 10 pkt 

Termin realizacji zamówienia do 40 dni 
kalendarzowych  - 20 pkt 

Zaoferowany termin wykonania zamówienia 
nie może być dłuższy niż 60 dni 
kalendarzowych od dnia zaakceptowania 

przez Zamawiającego koncepcji projektu. 
 

 

RAZEM 
100 
% 

100 pkt L = C + T  

 
 

 

 na: 

 Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

 

 
 

Kryterium 
Waga 

[%] 

Maksymalna 
liczba 

punktów 

Sposób oceny 

Cena 
ofertowa 

brutto 

C 

60 % 60 pkt 

Wg wzoru: 
        Cena najtańszej oferty 

C = -----------------------------  x 60 pkt 
         Cena badanej oferty 

Termin 

wykonania 
zamówienia 

w zakresie 
opracowania 
dokumentacj

i projektowej 
(T) 

40 % 40 pkt 

Wg skali punktowej: 
Deklarowany termin wykonania zamówienia na 

podstawie oświadczenia zawartego w ofercie 
Wykonawcy; 
Termin realizacji zamówienia do 60 dni 

kalendarzowych  - 10 pkt 
Termin realizacji zamówienia do 50 dni 

kalendarzowych  - 20 pkt 
Termin realizacji zamówienia do 40 dni 
kalendarzowych  - 40 pkt 

Zaoferowany termin wykonania zamówienia 
nie może być dłuższy niż 60 dni 

kalendarzowych od dnia zaakceptowania 
przez Zamawiającego koncepcji projektu. 
 

 

RAZEM 
100 

% 
100 pkt L = C + T  

 



 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje,. że wszystkie pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez 

zmian. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


