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Uczestnicy postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego                       

w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Przebudowę wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania pomieszczeń budynku przy                         

ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy 

Społecznej w Opatowie ( numer postępowania  

ZP.26.4.2017) 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania pomieszczeń budynku przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy 

Społecznej w Opatowie (ZP.26.4.2017) 

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku Prawo 

Zamówień Publicznych ( j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn.zm.)  dokonuje modyfikacji 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający 

udostępnia na stronie internetowej Zamawiającego.  

 

Zamawiający dokonuje zmiany pkt. 8.2, 22.6 i pkt. 22.7 SIWZ: 

1. Brzmienie pkt. 8.2 przed zmianą: 

8.2. Wymagany termin rękojmi na wykonane roboty budowlane – minimum 60 
miesięcy a gwarancji na okres minimum 24 miesięcy. Okres rękojmi                           
i gwarancji na wykonane roboty budowlane rozpoczyna się od daty 
zakończenia robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru 
końcowego zakończenia robót. 
 

Pkt. 8.2 po modyfikacji otrzymują brzmienie: 

8.2. Wymagany termin rękojmi na wykonane roboty budowlane – minimum 60 
miesięcy a gwarancji na okres minimum 36 miesięcy. Okres rękojmi                            
i gwarancji na wykonane roboty budowlane rozpoczyna się od daty 
zakończenia robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru 
końcowego zakończenia robót. 
 



Znak sprawy:  ZP.26.4.2017 

 

Strona 2 z 3 
 

2. Brzmienie pkt. 22.6 przed zmianą: 

22.6.  W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu 
komisja dokona oceny ofert na podstawie kryterium: 

Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1 Cena brutto 64% 

2 Okres udzielonej gwarancji  36% 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 

100 pkt. 

Pkt. 22.6.  po modyfikacji otrzymują brzmienie: 

 

22.6 W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu komisja 

dokona oceny ofert na podstawie kryterium: 

Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1 Cena brutto 60% 

2 Okres udzielonej gwarancji  40% 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 

100 pkt. 

3. Brzmienie pkt. 22.7 przed zmianą: 

22.7. Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów: 

 

l.p. 

 

Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna 

ilość punktów 

jakie może 

otrzymać 

oferta 

za dane 

kryterium 

1 

Cena brutto 

Liczba punktów = Cn/Cb  x 64 

gdzie:  

 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych 

 - Cb – cena oferty badanej 

 -60 wskaźnik stały 

64 % 64 pkt 

2 

Okres udzielonej gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia  

Za udzielenie gwarancji na okres: 

 poniżej 24 miesięcy, oferta zostanie odrzucona 

 24 miesiące, wykonawca otrzyma – 0 pkt. 

 25-60miesięcy, wykonawca otrzyma – 1 pkt. za każdy miesiąc 

36 % 36 pkt 
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Pkt. 22.7. po modyfikacji otrzymują brzmienie: 

22.8.  Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów: 

 

l.p. 

 

Kryterium 

Znaczeniep

rocentowek

ryterium 

Maksymalna 

ilość punktów 

jakie może 

otrzymać 

oferta za dane 

kryterium 

1 

Cena brutto 

Liczba punktów = Cn/Cb  x 60 

gdzie:  

 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych 

 - Cb – cena oferty badanej 

 -60 wskaźnik stały 

60 % 60 pkt 

2 

Okres udzielonej gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia  

Za udzielenie gwarancji na okres: 

 poniżej 36 miesięcy, oferta zostanie odrzucona 

 36miesiące, wykonawca otrzyma – 0 pkt. 

 42 – 47 miesięcy, wykonawca otrzyma – 10 pkt.  

 48 – 53 miesięcy wykonawca otrzyma -20 pkt. 

 54 - 59 miesięcy wykonawca otrzyma -30 pkt. 

 60 miesięcy i powyżej wykonawca otrzyma -40 pkt. 

40 % 40 pkt 

 

Mając na względzie powyższe Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na 

dzień 21 lipca 2017 r., godzina pozostaje bez zmian oraz dokonuje modyfikacji:  

1. Pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 

19.4. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: 

„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku przy     ul. 

Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opatowie” 

„Nie otwierać przed 21 lipca 2017 r. ,  godz. 10:45”. 

 

2. Pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 

20.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Dom Pomocy Społecznej , 
Zochcinek 42, 27-500 Opatów w terminie do dnia 21 lipca 2017 r. do godz. 10:30. 

 

3. Pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 

21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie w miejscu składania ofert w dniu 21 lipca 2017r. 

godz. 10:45. 

p.o. Dyrektora 

Domu Pomocy Społecznej 

w Zochcinku 

/-/ Jarosław Basak 

 


