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Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z 29.01.2004  r. – Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający wprowadza zmianę treści  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowa dróg 
wewnętrznych na terenie Gminy Lipnik 
 
Wprowadza się zmiany w Rozdziale XV. Opis  kryteriów,  którymi  zamawiający  będzie  się 
kierował  przy wyborze  oferty,  wraz  z  podaniem  wag  tych  kryteriów  i  sposobu oceny  
ofert,   
Rozdział XV otrzymuje brzmienie: 
1.Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 
1.1 kryterium cena wykonania zamówienia (brutto) – waga kryterium 60% 
Ilość punktów, jaka zostanie przyznana ofercie w tym kryterium, będzie liczona wg wzoru: 
      cena oferty najniższej 

C = -------------------------------       x 100x 60% 
      cena oferty badanej 
1.2. kryterium długość okresu gwarancji i rękojmi – waga kryterium 40% 

Warunki udzielenia gwarancji i rękojmi będą oceniane  na podstawie niżej wymienionych  
kryteriów: 

a) Okres gwarancji i rękojmi punktowany od 0 do 40 pkt. tj.: 
— 3  lata - 0 pkt. (minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi) 
— 4 lata  – 20 pkt. 
— 5 lat – 40 pkt. 

 
2. Ocenie zostanie poddana cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczona przez 

Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podana w ofercie, długość okresu 
gwarancji i rękojmi oraz termin wykonania zamówienia. 

3. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana 
liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. 
Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady:  

4. W zakresie kryterium ceny oferta może uzyskać 60 punktów, w zakresie kryterium długość 
okresu gwarancji i rękojmi oferta może uzyskać 40 punktów.  
Oferta nie odrzucona zawierająca najniższą cenę uzyska maksymalną ilość punktów (60 pkt ). 
Pozostałe oferty zostaną porównane z nie odrzuconą ofertą zawierającą najniższą cenę i 
otrzymają odpowiednio mniejszą ilość punktów.  

5. Oferta nie odrzucona zawierająca najdłuższy okres gwarancji i rękojmi uzyska maksymalną ilość 
punktów (40 pkt )  

 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Powyższa modyfikacja stanowi integralna część SIWZ i 
nalży ją uwzględnić w składanej ofercie. 
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