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Ostrów Mazowiecka dnia: 2020-08-24

TRZECIE POWIADOMIENIE
o zmianach SIWZ
Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na:
budowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Sikorskiego 39A w
Ostrowi Mazowieckiej
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, na budowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowi
Mazowieckiej przy ulicy Sikorskiego 39A w Ostrowi Mazowieckiej , dokonuje zmian zapisów
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w poniższym zakresie:
Pkt 18.2 - Punkty przyznawane za podane w pkt 18.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Nr kryterium
1

Wzór
Cena

2

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
Gwarancja
Liczba punktów = ( Gof/40 ) * 100 * waga
Gof wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 40.
gdzie:
- Gof - Okres gwarancji
Liczba punktów = Ozn warunku
Ozn warunku wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 40.
gdzie:
- Ozn war2 - 0 - 40 punktów przyznawane przez komisję.
Podać w miesiącach oferowany okres gwarancji (nie mniejszy niż 24 miesięcy).
do 24 miesięcy = 0 punktów
od 25 do 36 miesięcy = 20 punktów
powyżej 37 miesięcy = 40 punktów
W ramach niniejszego kryterium przyznawane będą punkty za podany w ofercie przez Wykonawcę
okres gwarancji. Minimalny okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesięcy. Jeżeli Wykonawca,
zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesięcy - oferta zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca,
nie określi w złożonej ofercie okresu gwarancji Zamawiający przyjmie do oceny oferty wartość 24
miesięcy i przyzna Wykonawcy 0 pkt.

Niniejsze zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i
należy je uwzględnić w procesie przygotowywania oraz składania ofert.
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