
 

 
 
WZDW.WZP.271-76/20                                              Poznań, 1 grudnia 2020r. 

 
WSZYSCY  WYKONAWCY 

 
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na 
Południowym Kanale Obry, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w ten sposób, że zmianie ulega pkt. 17.1, który otrzymuje brzmienie: 
17.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące 

kryteria oceny ofert: 
  - cena (C) – 60 pkt 
 - okres udzielonej rękojmi (R)  – 20 pkt  
 - doświadczenie kierownika budowy(D) – 20 pkt 
 Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium 
zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

   C  = Cmin : Co x 60 pkt 
 gdzie:   C  – ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium cena 

Cmin – cena brutto oferty najtańszej 
    Co    – cena brutto oferty ocenianej 
 
 Kryterium „okres udzielonej rękojmi” będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego 

przez Wykonawcę w druku oferty dotyczącego ilość lat udzielonej rękojmi na przedmiot umowy. 
Zamawiający wymaga minimum 5 lat rękojmi, jednak nie więcej niż 7 lat.  

 
Lp Okres rękojmi Liczba punktów 
1 7 lat 20 pkt 
2 6 lat 10 pkt 
3 5 lat 0 pkt 

 
Jeżeli Wykonawca nie wypełni w druku oferty oświadczenia, o którym mowa powyżej, 
Zamawiający uzna, że oferuje udzielenie 5 lat rękojmi. 

 
 Kryterium „doświadczenie kierownika budowy” będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia, 

złożonego przez Wykonawcę w druku oferty oraz na Formularzu 3.5 (dołączonego do oferty) 
dotyczącego ilości zrealizowanych zadań określonych w pkt 6.2.3.b) SIWZ. Zamawiający wymaga 
aby Wykonawca wykazał osobę Kierownika budowy, który nadzorował: 



 
 

2 
 

 Lp Doświadczenie kierownika budowy liczba 
punktów 

1 4 zadania na stanowisku kierownika budowy, robót, przy 
realizacji budowy, przebudowy, rozbudowy drogi 
doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego robót 
budowlanych o wartości robót co najmniej 5 000 000,00zł 
brutto każde 

 
20 pkt 

2 3 zadania na stanowisku kierownika budowy, robót, przy 
realizacji budowy, przebudowy, rozbudowy drogi 
doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego robót 
budowlanych o wartości robót co najmniej 5 000 000,00zł 
brutto każde 

 
10 pkt 

3 2 zadania na stanowisku kierownika budowy, robót, przy 
realizacji budowy, przebudowy, rozbudowy drogi 
doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego robót 
budowlanych o wartości robót co najmniej 5 000 000,00zł 
brutto każde 

 
0 pkt 

 
Jeżeli Wykonawca nie wypełni druku oferty i oświadczenia na Formularzu 3.5. w zakresie 
doświadczenie kierownika budowy otrzyma 0 pkt. 

 
 
 
 


