
 

 

Komenda Powiatowa        Żary, 28 czerwca 2018 r. 
Państwowej Straży Pożarnej  
w Żarach 

 
 
PK.2370.3.2018 

  
Wykonawcy  
zainteresowani udziałem   
w nw. postępowaniu  
  

   
dot. przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż 5.548.000 euro pn. „BUDOWA 
OGRODZENIA TERENU STRAŻNICY KP PSP” przy ul. Zielonogórskiej 34 68-200 Żary w ramach 
zadania pn.: „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach”.  

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2017 r., poz. 1579 - tekst jednolity z późn. zm.) zmieniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ).  
 
Zmiany dotyczą kryteriów oceny ofert tj. cena stanowi 60% wagi, a gwarancja stanowi 40% 
wagi oraz wydłużenia terminu na składanie ofert do dnia 6 lipca 2018 r. do godziny 10.00. 
 
SIWZ zostaje zmieniona poprzez zmianę treści :  

I. Pkt 25 SIWZ opakowanie oferty, który otrzymuje brzmienie: Wykonawca umieści ofertę 
w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, adresem Zamawiającego i napisem: 
„Budowa ogrodzenia terenu strażnicy KP PSP” z dopiskiem: „Nie otwierać przed godziną 10:15 
dnia 6 lipca 2018 r.”  
II. Pkt 26 ust. 1) SIWZ składanie ofert, który otrzymuje brzmienie: oferty w formie pisemnej należy 
złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach 
ul. Serbska 58, 68-200 Żary w sekretariacie (obiekt A) w terminie do dnia 6 lipca  2018 roku do 
godz. 10:00;  
III. Pkt 28 ust.1) Otwarcie ofert, który otrzymuje brzmienie: Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 
6 lipca 2018 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego tzn. Komendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Żarach ul. Serbska 58, 68-200 Żary;  
IV. Pkt 30 SIWZ Kryteria oceny ofert, który otrzymuje brzmienie: 
Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów i ich wag (znaczenia):  
1) Cena oferty „C”: 60%  
Przy ocenie oferty w kryterium cena ("C") najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą 
cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą 
liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija 
się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:  
                                                                          Cmin  

                                                      "C"  =  -----------  x 100 pkt x 60%  
                                                                     Cbad  
gdzie:     
  Cmin - cena oferty z najniższą ceną (zł);  
    Cbad - cena oferty badanej  (zł);  
    60% - waga kryterium "C"  
  
2) gwarancja „G”: 40%  
Przy ocenie oferty w kryterium gwarancja („G”) najwyżej będzie punktowana oferta Wykonawcy, który 
zaoferuje udzielenie na wykonany przedmioty zamówienia gwarancji dłuższej niż określona w pkt 3.6 
SIWZ, wydłużonej o podaną w ofercie liczbę (ilość) miesięcy, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio 
mniejszą liczbę punktów obliczoną wg wzoru:   
                                 Gbad  

                               „G”  =  ----------------       x 100 pkt x  40 %  
                                       Gmax  



 

 

  
gdzie:   Gbad – ilość miesięcy, o którą Wykonawca wydłuży okres gwarancji, podana w ofercie 

badanej;  
Gmax – największa dopuszczalną ilość miesięcy wydłużająca okres gwarancji, tj. 12;  
40% - waga kryterium "G" 

Uwaga: 
Oceniając ofertę w kryterium „G” Zamawiający będzie brał pod uwagę wydłużenie okresu gwarancji 
podane przez Wykonawcę w ofercie (wg załącznika nr 1 do SIWZ), jednak nie więcej niż o 12 
miesięcy. Dla oceny oferty, w której Wykonawca zaoferował wydłużenie gwarancji o 13 i więcej 
miesięcy, Zamawiający przyjmie maksymalną dopuszczoną liczbę (ilość) miesięcy – 12.   
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ 
i należy uwzględnić je w składanej ofercie. 
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