Grodzisko Dolne 2019-05-28
RI.271.11.2019

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:

Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2019
Na podstawie art. 38 ust. 4 oraz art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r, poz. 1986 z późn.zm. );
Zamawiający- Gmina Grodzisko Dolne reprezentowana przez Wójta Gminy Grodzisko Dolne
zmienia treść SIWZ oraz treść ogłoszenia o zamówieniu w zakresie przygotowania oraz
terminu składania i otwarcia ofert tj.:
11.9 Ofertę należy umieścić w podwójnej kopercie (wewnętrzna i zewnętrzna).
a/ zewnętrzna koperta zaadresowana na adres:
Urząd Gminy Grodzisko Dolne
Grodzisko Dolne 125 a
37 – 306 Grodzisko Dolne
oraz opisana:

„ Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w

2019 ”
Nie otwierać przed dniem: 07 czerwca godz. 1015
b/ na wewnętrznej, zaklejonej kopercie należy umieścić adres Wykonawcy oraz adres Zamawiającego
podany wyżej.
Uwaga:
Jeśli Wykonawca składa wadium w innej formie niż pieniądz; wadium należy umieścić w odrębnej
kopercie opisanej ,, Wadium – Remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w
roku 2019 ” oraz włożyć do koperty zewnętrznej.
11.10 Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania (art. 84 ust. 2 u PZP).
11.11 Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert.
Zmiany należy złożyć wg takich samych zasad, jakie obowiązują przy składaniu oferty, z dopiskiem:
„Zmiana oferty”.
11.12 Wykonawca ma prawo wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert.
W takim przypadku pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty musi wpłynąć do Zamawiającego
przed upływem terminu składania ofert.
11.13 Wykonawca ma możliwość uzyskania wszelkich możliwych informacji i dokładne
zaznajomienie się z przedmiotem zamówienia.
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11.14 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem
swojej oferty przetargowej. Zamawiający w żadnym wypadku nie może być pociągnięty do
odpowiedzialności z tytułu tych kosztów, niezależnie od przebiegu czy wyniku procedury
przetargowej z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 u PZP.
11.15 Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
11.16 Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę
podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z właściwego rejestru lub
centralnej ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby działa na podstawie
pełnomocnictwa to pełnomocnictwo musi spełniać warunki określone w pkt 7.2 SIWZ .

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
12.1 Składanie ofert
Wykonawca przystępujący do przetargu, po zapoznaniu się z jego warunkami, przekazuje ofertę na
adres:
Urząd Gminy Grodzisko Dolne, Grodzisko Dolne 125 a
37-306 Grodzisko Dolne, (sekretariat Urzędu – pok. Nr 16)
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7 00 do 15 00
Termin złożenia oferty do 07 czerwca 2019 r. do godz. 1000 dotyczy także ofert składanych drogą
pocztową.
12.2 Otwarcie ofert
Miejsce otwarcia ofert
Urząd Gminy Grodzisko Dolne
Grodzisko Dolne 125a
37-306 Grodzisko Dolne
Pok. Nr 15
12.3 Termin otwarcia ofert: 07 czerwca 2019 r. o godz. 1015

12.4 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
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14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

14.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące
kryteria:
1) cena ( waga 60% )
Kryterium – „cena” – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za cenę w skali
1-60 obliczone według wzoru:

„Pc” :

Najniższa cena oferowana brutto

x 60 pkt

Cena oferty badanej brutto

Pc – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Cena”
2) Okres gwarancji (waga 30% ) – nie może być on krótszy niż 8 miesięcy i nie dłuższy niż
12 miesięcy od dnia odbioru końcowego (Wymagany minimalny okres gwarancji to 8 miesięcy )
Kryterium – „Okres gwarancji” – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za okres
gwarancji w skali od 0 - 30 pkt obliczone według wzoru:

„ Pg „

- 8 miesięcy gwarancji

– 0 pkt

- 10 miesięcy gwarancji

– 15 pkt

- 12 miesięcy gwarancji

– 30 pkt

Pg – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „okres gwarancji”
Zamawiający do oceny kryterium „okres gwarancji” pobierze dane z oferty Wykonawcy.
3) Termin płatności za wykonane roboty ( waga 10% ) – nie może być on krótszy niż 7 dni od
dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu i nie dłuższy niż 30 dni od dnia dostarczenia faktury
Zamawiającemu
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Kryterium – „termin płatności za wykonane roboty” – poszczególnym ofertom zostaną przyznane
punkty za termin płatności faktury wykonawcy wystawionej za wykonane roboty w skali 0-10
obliczone według wzoru:

- 7 dniowy termin płatności – 0 pkt
„Pt” :

- 14 dniowy termin płatności – 5 pkt
- 30 dniowy termin płatności - 10 pkt

Pt – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „termin płatności za wykonane roboty”
Zamawiający do oceny kryterium „termin płatności za wykonane roboty” pobierze dane z oferty
Wykonawcy
4)Łączna ocena oferty:

P = Pc + Pg + Pt
P – sumaryczna ilość punktów
Pc – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Cena”
Pg – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Okres gwarancji”
Pr – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Termin płatności ”
Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku
14.2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów w łącznej ocenie ofert.
Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
14.3 Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników oceny do dwóch miejsc po przecinku. Gdyby
wyniki dwóch lub większej liczby ofert okazały się takie same, zamawiający nie zastosuje zaokrągleń,
chyba że działanie takie nie będzie mogło przynieść zróżnicowania wyników.

W związku z powyższym odpowiedniej zmianie ulegają wszystkie zapisy SIWZ
i ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.
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