Ogłoszenie nr 2021/BZP 00020302/01 z dnia 2021-03-19

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja Zajazdu Kościuszkowskiego w zakresie remontu elewacji, renowacja stolarki
drzwiowej i okiennej zew. oraz częściowej wymianie stolarki drzwiowej zew. w budynku przy ul.
Białoprądnicka 3

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki"
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000284517
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: ul. Papiernicza 2
1.4.2.) Miejscowość: Kraków
1.4.3.) Kod pocztowy: 31-221
1.4.4.) Województwo: małopolskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.7.) Numer telefonu: 533-356-012
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: paulina.pranica@dworek.eu
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dworek.eu
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

samorządowa instytucja kultury
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00020302/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-03-19 13:01

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00013881/01
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
Przed zmianą:
Po zmianie:
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Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:1) Cena Liczba punktów = (Amin/Ai ) *
60gdzie: Amin - najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianychAi - cena podana w ofercie
ocenianej 60%Okres gwarancji Liczba punktów = (Bi/Bmax ) * 40gdzie:B(i) - okres gwarancji
podany w ocenianej ofercieB(max) - najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ocenianych
ofert 40%Ocena w kryterium „Okres gwarancji”:2) Okres gwarancji należy określić w pełnych
miesiącach. Najkrótszy wymagany okres gwarancji to 60 miesięcy.3) W przypadku podania
okresu dłuższego niż 120 miesięcy oferta otrzyma ilość punktów jak za okres o długości 120
miesięcy.4) Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę
punktów łącznie ze wszystkich kryteriów. Ocenę łączną oferty stanowi suma punktów
uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. 5) Oferta może uzyskać w kryteriach oceny
ofert maksymalnie 100 punktów (100%), przy czym 1 pkt = 1%. Maksymalna liczba punktów w
kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach
kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium
Przed zmianą:
Zamawiający wymaga od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 9 000,00 zł Wadium
może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1)
pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310,
836 i 1572).Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 62
1240 4722 1111 0000 4860 1867.
Po zmianie:
Zamawiający wymaga od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 zł Wadium
może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1)
pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310,
836 i 1572).Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 62
1240 4722 1111 0000 4860 1867.
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