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z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej 

ul. Wiosny Ludów 3, 63-000 Środa Wielkopolska 

tel. 61 285 40 68,  

sekretariat@luks-sroda.pl www.luks-sroda.pl 

 
Środa Wielkopolska, 25 listopada 2020 r. 

Postępowanie nr LUKS/17/2020 

- wszyscy wykonawcy -  

 

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych 

z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Środy Wielkopolskiej w 2021 roku” (nr ref. 

LUKS/17/2020) 

 

             ZMIANA TREŚCI SIWZ W ZAKRESIE KRYTERIÓW OCENY OFERT 

Zamawiający informuje o modyfikacjach treści SIWZ w zakresie kryteriów oceny ofert, w tym  

w zakresie udziału procentowego (wagi punktowej) przypisanej poszczególnym kryteriom oceny ofert, 

poprzez dostosowanie ich do brzmienia art. 91 ust. 2a ustawy Pzp,  

 

I. W rozdz. XIV SIWZ znajdują się postanowienia o brzmieniu: 

XIV. Opis którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem wag 

tych kryteriów i sposobu oceny ofert  

Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o następujące kryteria: 

Kryterium oceny i jego waga: 

L.p. KRYTERIUM WAGA 

1.  Cena 80 % 

2.  Odległość miejsca przetwarzania odpadów 

(Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych) od siedziby Zamawiającego 

20 % 

 

1. Powyższe oznacza, że Zamawiający, jako najkorzystniejszą ofertę wybierze tę, która przy 

spełnieniu wszystkich zawartych w SIWZ warunków, zawierać będzie najkorzystniejszy bilans 

kryterium Ceny i kryterium Odległości bazy instalacji w kilometrach.  

2. Sposób przydzielania punktów w kryterium Cena (C) - waga tego kryterium 80; 

C = (Cmin / Cbad) x 80 
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gdzie: 

C – ilość punktów dla kryterium: Cena 

Cmin  – najniższa cena zamówienia brutto 

Cbad – cena brutto ocenianej oferty 

 

3. Sposób przydzielania punktów w kryterium Odległości bazy Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych podanej w kilometrach – waga tego kryterium 20; 

W tym kryterium punkty będą przyznawane według skali: 

- Baza Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowana w odległości do 

30 km od siedziby Zamawiającego–  20 pkt, 

- Baza Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowana w odległości 

powyżej 30 km, jednak nie więcej niż do 40 km od siedziby Zamawiającego–  15 pkt, 

- Baza Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowana w odległości 

powyżej 40 km, jednak nie więcej niż do 45 km od siedziby Zamawiającego– 10 pkt, 

- Baza Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowana w odległości 

powyżej 45 km od siedziby Zamawiającego – 0 pkt 

Wykonawca powinien wskazać odległość bazy instalacji od granicy gminy w kilometrach. Nie 

jest dopuszczalne wskazanie odległości w metrach. 

Weryfikacja odległości odbędzie się na podstawie mapy umieszczonej na stronie 

http://maps.google.pl. 

       - wyżej wskazane postanowienia otrzymują brzmienie: 

XV. Opis którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem wag 

tych kryteriów i sposobu oceny ofert  

Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o następujące kryteria: 

Kryterium oceny i jego waga: 

L.p. KRYTERIUM WAGA 

3.  Cena 60 % 

4.  Odległość miejsca przetwarzania odpadów 

(Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych) od granicy Gminy Środa Wlkp.  

40 % 

 

http://maps.google.pl/
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4. Powyższe oznacza, że Zamawiający, jako najkorzystniejszą ofertę wybierze tę, która przy 

spełnieniu wszystkich zawartych w SIWZ warunków, zawierać będzie najkorzystniejszy bilans 

kryterium Ceny i kryterium Odległości bazy instalacji w kilometrach.  

5. Sposób przydzielania punktów w kryterium Cena (C) - waga tego kryterium 60; 

C = (Cmin / Cbad) x 60 

gdzie: 

C – ilość punktów dla kryterium: Cena 

Cmin  – najniższa cena zamówienia brutto 

Cbad – cena brutto ocenianej oferty 

 

6. Sposób przydzielania punktów w kryterium Odległości bazy Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych podanej w kilometrach – waga tego kryterium 40; 

W tym kryterium punkty będą przyznawane według skali: 

- Baza Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowana w odległości do 

30 km od granicy Gminy Środa Wlkp.–  40 pkt, 

- Baza Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowana w odległości 

powyżej 30 km, jednak nie więcej niż do 40 km od granicy Gminy Środa Wlkp. –  25 

pkt. 

- Baza Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowana w odległości 

powyżej 40 km, jednak nie więcej niż do 45 km od granicy Gminy Środa Wlkp.– 10 

pkt, 

- Baza Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowana w odległości 

powyżej 45 km od granicy Gminy Środa Wlkp. – 0 pkt 

 

Wykonawca powinien wskazać odległość bazy instalacji od w kilometrach.  

Weryfikacja odległości odbędzie się na podstawie mapy umieszczonej nnie 

http://maps.google.pl. 

II. W rozdziale XIV ust. 5 znajdują się postanowienia: 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów 

uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach uzyska największą liczbę punktów PKT.  

PKT = C +T 

gdzie: 

Pkt całkowita liczba punktów przyznana ofercie max  100 pkt 

C liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena” max  80 pkt 

http://maps.google.pl/


NIP 786-00-07-442   -   REGON 630965758   -   Kapitał zakładowy 2.781.500 zł  

Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000095664, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy KRS         

Konto bankowe Santander Bank Polska Nr 45 1090 1418 0000 0000 4101 4775 

 

T 

liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium 

„Odległość Instalacji Przetwarzającej Odpady Komunalne od 

siedziby Zamawiającego.” 

 

 

  max  20 pkt 

- postanowienia wyżej wskazane otrzymują brzmienie: 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów 

uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach uzyska największą liczbę punktów.  

PKT = C + O 

gdzie: 

Pkt całkowita liczba punktów przyznana ofercie max  100 pkt 

„C” liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena” max  60 pkt 

„O” 
liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Odległość 

Instalacji Przetwarzającej Odpady Komunalne od granicy Gminy 

Środa Wlkp.” 

 

 

 

 

 

max  40 pkt 

 

 

 

 

 

 


