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RG-ZP-341/4/1/11 

 

 

 

Zmiana  treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  „Wykonanie  remontów 

cząstkowych dróg gminnych oraz ulic lokalnych miejskich na terenie gminy Zwoleń” 

(nazwa  zamówienia) 

 

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

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) 

zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian w treści 

siwz:   

 Pkt 13  SIWZ  w brzmieniu :  

13 Kryteria oraz sposób oceny ofert:  

13.1Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:  

Nr: Nazwa kryterium: Waga: 

1 Cena (koszt)  A= 67 % 

B= 33% 

 

         Punkty przyznawane za podane w pkt 14.1 kryterium będą liczone według następujących  

         wzorów:  

Nr 

kryterium: 
Cena 

1 A/ wykonaniu remontów powierzchniowych nawierzchni /spękań i 

rakowin/ o zagłębieniu 0-2 cm (bez wycinki) emulsja asfaltową i 

grysami bazaltowymi  

Cena (koszt) 

Liczba punktów=(C.min/C.of)*100*81% 

gdzie: 

C.min –najniższa cena spośród wszystkich ofert 

C.of    -cena podana w ofercie 

B/wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni /spękań i 

rakowin/ o zagłębieniu powyżej  2 cm/bez wycinki/ 

Cena(koszt) 

Liczba punktów+(Cmin/Cof)*100*19% 

gdzie: 

C.min –najniższa cena spośród wszystkich ofert 

C.of- cena podana w ofercie 

OCENA  OFERTY =A+B 

13.1  Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej zostaną 
zsumowane. Suma punktów uzyskanych stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 

13.2  Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch 
miejsc po przecinku. 



13.3 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 

13.4 Zamawiający poprawi w tekście oferty zgodnie z art.86 ust.2 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste pomyłki rachunkowe z uwzględnieniem 
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych 
zmian treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

13.5  Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 
lub na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych 

 

otrzymuje następujące brzmienie: 

13 Kryteria oraz sposób oceny ofert:  

13.1Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:  

Nr: Nazwa kryterium: Waga: 

1 Cena (koszt)  A= 67 % 

B= 33% 

 

         Punkty przyznawane za podane w pkt 13.1 kryterium będą liczone według następujących  

         wzorów:  

Nr 

kryterium: 
Cena 

1 A/ wykonaniu remontów powierzchniowych nawierzchni /spękań i 

rakowin/ o zagłębieniu 0-2 cm (bez wycinki) emulsja asfaltową i 

grysami bazaltowymi  

Cena (koszt) 

Liczba punktów=(C.min/C.of)*100*67% 

gdzie: 

C.min –najniższa cena spośród wszystkich ofert 

C.of    -cena podana w ofercie 

B/wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni /spękań i 

rakowin/ o zagłębieniu powyżej  2 cm/bez wycinki/ 

Cena(koszt) 

Liczba punktów+(Cmin/Cof)*100*33% 

gdzie: 

C.min –najniższa cena spośród wszystkich ofert 

C.of- cena podana w ofercie 

OCENA  OFERTY =A+B 

13.2 Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej zostaną 
zsumowane. Suma punktów uzyskanych stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 

13.3 Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch 
miejsc po przecinku. 

13.4 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 

13.5Zamawiający poprawi w tekście oferty zgodnie z art.86 ust.2 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste pomyłki rachunkowe z uwzględnieniem 
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych 
zmian treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 



13.6 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 
lub na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych 

  
         

        Pozostałe warunki siwz pozostają  bez zmian. 

 

/---/ Burmistrz Zwolenia 

 
Do wiadomości: 

- wszyscy uczestnicy postępowania 
    

 

 
         

 


