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Wszyscy Wykonawcy  
Biorący udział w postępowaniu  

 

 

ZMIANA  TREŚCI 
SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Gmina Nowy Żmigród jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na Wykonanie  odwiertów  studni głębinowych w miejscowościach 
Skalnik, Brzezowa, Mytarz, Mytarka, Grabanina, Stary Żmigród i Łężyny Gmina Nowy 
Żmigród” informuje o zmianie  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( dalej: SIWZ)  

Zamawiający zmienia  treść SIWZ w następujący sposób: 

1.  Zamawiający zmienia treść Rozdz. X. SIWZ ( kryteria oceny ofert)  
w następujący sposób : 
 
w SIWZ jest: 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował  kryterium: 

Cena (wartość oferty brutto)- waga 100% 

1.1. W kryterium „cena brutto" zostanie zastosowany wzór : 
             P  = [ Cmin: C] x 100 
              gdzie : 
               Cmin – cena najniższa 
               C     – cena badana 

1.2. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który spełniając warunki określone  
w niniejszej Specyfikacji , otrzyma największą liczbę punktów. 

 

Zmienia się na   :  

1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są: 
Cena – 90% 
Gwarancja jakości – 10% 

1.1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w 
postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największa łączną 
liczbę punktów z poszczególnych kryteriów oceny ofert. 

1.2. Sposób przyznawania punktów : 
a) Cena  

                       C min 
       C=  --------------- x 90 
                       C bad. 
gdzie :  
C - ilość punktów oferty badanej w kryterium cena  



C min – najniższa cena ( brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert  

C bad. – cena ( brutto) oferty badanej  

 

b) gwarancja jakości  
 
                 Gw bad 
     Gw= ----------------- x 10  
                  Gw max 
 
gdzie :  
Gw   - ilość punktów oferty badanej w kryterium gwarancja jakości  

Gw bad  - ilość miesięcy gwarancji w ofercie badanej  

Gw max - najwyższa zaoferowana ilość miesięcy gwarancji jakości spośród   

                     wszystkich podlegających ocenie ofert  

 
1.3. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w 

postepowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną 
liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert ( C+ Gw)  

1.4. Minimalny okres gwarancji jakości – 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. W 
przypadku zaoferowania przez wykonawcę krótszej gwarancji jakości, oferta będzie 
podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

1.5. Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości – 60 miesięcy od 
daty odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości 
licząc od daty odbioru przedmiotu umowy w liczbie miesięcy 60 i więcej – otrzyma 10 pkt.  

1.6. W przypadku gdy którykolwiek z wykonawców zaoferuje gwarancję jakości licząc od daty 
odbioru przedmiotu umowy dłuższą niż 60 miesięcy. Zamawiający do obliczenia punktacji 
wszystkich wykonawców w kryterium gwarancja jakości  
( Gw) przyjmie okres gwarancji jakości (Gw max) jako 60 miesięcy od daty odbioru 
przedmiotu umowy.  

1.7. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
 

2. Zamawiający zmienia treść załącznika Nr 1 do SIWZ (druk oferty)  
 
Zmieniony załącznik nr 1 ( druk oferty ) w załączeniu. 

 
 

3. Z uwagi na nieznaczny zakres zmian w treści SIWZ, termin składania ofert pozostaje bez 
zmian i jest to 15.12.2014r. godz. 10.00  


