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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 21002292100000,
ul. ul. Kopernika , 66470 Kostrzyn nad Odrą, woj. lubuskie, państwo Polska, tel.
957 279 600, e-mail mzk@kostrzyn.pl, faks 957 279 601.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: 6
Punkt: pkt. 1 ppkt. 1.10
W ogłoszeniu jest: Wykaz wykonanych dostaw urządzeń typu zamiatarka – co najmniej 2
dostawy, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert (wraz z podaniem nazwy
zamawiającego, wartość netto pojazdu i termin realizacji), polegających na wykonaniu
czynności jak w niniejszym zamówieniu oraz załączenie dokumentów potwier-dzających, że
zamówienia te zostały wykonane należycie (referencje lub protokoły odbioru). - (Załącznik
nr6)
W ogłoszeniu powinno być: Wykaz wykonanych dostaw zamiatarek podwoziowych
(samochodowych) – co najmniej 2 dostawy, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem
składania ofert (wraz z podaniem nazwy zamawiającego, wartości netto pojazdu i terminu
realizacji), polegających na wykonaniu czynności jak w niniejszym zamówieniu oraz
załączenie dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie
(referencje lub protokoły odbioru). - (Załącznik nr6)
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: 4
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Wymagany przez Zamawiającego termin dostawy – maks. do
31.12.2017r. Zamawiający dopuszcza przekazanie homologacji na pojazd do końca stycznia
2018r roku.
W ogłoszeniu powinno być: Wymagany przez Zamawiającego termin dostawy - maks. do
31.12.2017r. Zamawiający dopuszcza przekazanie homologacji na pojazd do 15.02.2018
roku.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: 14
Punkt:
W ogłoszeniu jest: XIV. Kryteria oceny ofert. 1. Całkowita cena – 83 punktów Oferty będą
porównywane za pomocą wzoru: Cmin Wc= --------------------- x 83 pkt, maksymalnie 83 pkt
Cbad Wc - całkowita liczba punków w kryterium – cena, Cmin – cena minimalna
zaoferowana w przetargu, Cbad, – cena oferty badanej 2. wyposażenie – 17 punktów 2.1.
Zamawiający przyzna ofercie 13 punktów za zastosowanie napędu zabudowy przekładnią
hydrostatyczną napędzaną wałem napędowym podwozia, 2.2 Zamawiający przyzna ofercie 2

punkty za możliwość używania zbiornika na zmiotki jako zbiornika wody czystej. 2.3
Zamawiający przyzna dwa punkty ofercie za instalacje do mycia ulic z wysokociśnieniową
listwą zmywającą min. 2,5m i wydatkiem wody min. 30m na minutę z regulacją ciśnienia.
Ogólna ilość punktów zostanie obliczona wg następującego wzoru: Wo = Wc + Ww gdzie:
Wo – ogólna ilość punktów przyznana ofercie, Wc – ilość punktów przyznanych ofercie za
cenę, Ww – ilość punktów przyznana ofercie za wyposażenie Za najkorzystniejszą zostanie
uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów po ocenie według powyższych
kryteriów.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Całkowita cena – 81 punktów Oferty będą porównywane za
pomocą wzoru: Cmin Wc= --------------------- x 81 pkt, maksymalnie 81 pkt Cbad Wc całkowita liczba punków w kryterium – cena, Cmin – cena minimalna zaoferowana w
przetargu, Cbad, – cena oferty badanej 2. wyposażenie – 19 punktów 2.1. Zamawiający
przyzna ofercie 13 punktów za zastosowanie napędu zabudowy przekładnią hydrostatyczną
napędzaną wałem napędowym podwozia, 2.2 Zamawiający przyzna ofercie 2 punkty za
możliwość używania zbiornika na zmiotki jako zbiornika wody czystej. 2.3 Zamawiający
przyzna 2 punkty ofercie za instalacje do mycia ulic z wysokociśnieniową listwą zmywającą
min. 2,5m i wydatkiem wody min. 30m na minutę z regulacją ciśnienia. 2.4 Zamawiający
przyzna 2 punkty ofercie za kolor kabiny RAL 2011 (pomarańczowy) Ogólna ilość punktów
zostanie obliczona wg następującego wzoru: Wo = Wc + Ww gdzie: Wo – ogólna ilość
punktów przyznana ofercie, Wc – ilość punktów przyznanych ofercie za cenę, Ww – ilość
punktów przyznana ofercie za wyposażenie Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która
uzyska największą liczbę punktów po ocenie według powyższych kryteriów.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: 6
Punkt: pkt 1 ppkt. 1.11 1.12
W ogłoszeniu jest: 1.11. Katalog części zamiennych zabudowy w wersji elektronicznej 1.12.
cennik części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający odstępuje od wymogów określonych w rozdziale
VI SIWZ, pkt. 1, ppkt. 1.11 oraz 1.12

