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Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu 

 

 
Dotyczy postępowania u udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP, BIP i na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pęczniewie w dniu 18.02.2015r na zadania pn: 

„PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA MODERNIZACJI DROGI GMINNEJ NR 114459E” 

( na odcinku Rudniki – gr Gminy Zadzim Rzechta ). 

 

W związku zaistniałym błędem w treści SIWZ w pkt. 21.1.2   o następującym brzmieniu:  

„Gwarancja– waga 10% (od 1do 10 pkt). 

Kryterium oceniane będzie według wzoru: 

P2=(Gmin/GOB) x 2 (maksymalna liczba punktów w kryterium) 

Gdzie: 

P2 - ilość punktów obliczona dla kryterium cena oferty, 

Gmin – zaoferowany najkrótszy okres gwarancji spośród wszystkich ofert nie podlegających 

odrzuceniu,  

GOB – zaoferowany okres gwarancji  w ofercie badanej.” 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 grudnia 2014 r. Prawo zamówień 

publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm. ) dokonuje zmiany treści  SIWZ w pkt. 

21.1.2 na następujący zapis: 

 

„Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 36 miesięcznej (3 lata) gwarancji jakości na 

przedmiot zamówienia. Oferta wykonawcy, który zaoferuje krótszy okres gwarancji zostanie 

odrzucona.  

Okres gwarancji należy określić w miesiącach w liczbach całkowitych, w przypadku 

określenia okresu gwarancji w wartości ułamkowej, Zamawiający zaokrągli wartość 

ułamkową w dół do najbliższej liczby całkowitej. 

W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłużysz niż 72 miesiące  ( 6 lat) 

Zamawiający w celu obliczenia punktów przyjmie okres 72 miesięcy ( 6 lat). 

Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie z wzorem: 

Gwarancja– waga 10% (od 1do 10 pkt). 

Kryterium oceniane będzie według wzoru: 

P2=(GOB/Gmax) x 10 (maksymalna liczba punktów w kryterium) 

Gdzie: 

P2 - ilość punktów obliczona dla kryterium cena oferty, 

GOB – zaoferowany okres gwarancji  w ofercie badanej, 

Gmax – zaoferowany najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ofert nie podlegających 

odrzuceniu, jednak  nie więcej niż 72 miesięcy.” 

 

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 

06.03.2015 r. godzina 11:00 do dnia 10.03.2015 r. godzina 11:00. Ulega również zmiana 

terminu otwarcia ofert z dnia 06.03.2015 r. godzina 11:10 do dnia 10.03.2015 r. godzina 

11:10. 

 

Wójt Gminy Pęczniew 

/-/ Marcin Janiak 


