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Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia 

 

Na rozbudowę drogi gminnej nr 101081B w Łomży (ul. Niemcewicza) 
 

nr sprawy  WIN.271.2.16.2018 
 

Miasto Łomża, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r . poz. 1579) dokonuje  
zmiany treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  
o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę drogi gminnej nr 101081B w Łomży  
(ul. Niemcewicza) polegającej na: zmianie terminu składania ofert – do 07.05.2018 r. godz. 9:00, 
nowy termin otwarcia ofert – nowy termin 07.05.2018 r. godz. 9:15 oraz zmianie pkt 1 rozdziału 
XIII, :   
 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niżej podanymi 

kryteriami i ich wagami procentowymi. 

 

Lp. Nazwa kryterium Waga (pkt) 

1 Cena brutto (całkowity koszt wykonania zadania) (C) 60 

2 Okres gwarancji (G) 24 

3 
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 
zamówienia (D) 

16 

Razem  100 

  

1) Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium pozostaje bez zmian 

2) Kryterium nr 2 – Okres gwarancji (G)  

Okres udzielonej gwarancji w miesiącach* Punktacja za okres udzielonej gwarancji - G 

36 0 

48 8 

60 16 

72 24 

  

 

* zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Okres gwarancji powinien być 
podawany w miesiącach (liczba miesięcy powinna być całkowitą wielokrotnością liczby 12) i być 
jednakowy dla wszystkich elementów wchodzących w skład zamówienia. 
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3) Kryterium nr 3 – Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (D),  
o których mowa w rozdziale V 

kierownicy robót z każdej wymaganej branży: 

Za każdy przedstawiony, udokumentowany, co najmniej 5-letni okres doświadczenia zawodowego 

kierownika budowy i kierowników robót wykazany w wykazie osób, którzy będą uczestniczyć  

w wykonywaniu zamówienia (Zamawiający wymaga osobistego wykonywania przez te osoby) 

Zamawiający przyzna punktację następująco: 

Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe osób (D) Punktacja za doświadczenie 

kierownika budowy – branża drogowa 8 

kierownika robót – branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych 

4 

kierownika robót – branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
4 

 

Niezałączenie tych informacji będzie skutkowało odrzuceniem oferty, gdyż Zamawiający  

w pierwszej kolejności dokona oceny złożonych ofert, następnie wezwie wykonawcę, którego oferta 

zostanie najwyżej oceniona do złożenia oświadczeń/dokumentów, potwierdzających okoliczności,  

o których mowa w art. 25. ust.1 ustawy. 

UWAGA: 

Uczestnictwo Osoby wskazanej w ofercie musi trwać do końca terminu realizacji zamówienia.  
W przypadku rozwiązania umowy przed zakończeniem realizacji zamówienia, Wykonawca będzie 
zobowiązany do zastąpienia tej osoby inną o co najmniej takim samym doświadczeniu pod rygorem 
wypowiedzenia umowy. 

Obliczenia kryteriów oceny – pozostaje bez zmian.  

 
 
Łomża, 16.04.2018 r. 
 

Zatwierdzam 


