
Oznaczenie sprawy: PN/UZP/01/2018  
Gliwice, dnia 16.02.2018 

 
 

Zawiadomienie  

o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji technicznej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla 
budowy obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego 

Dwujęzycznego im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach przy ul. Zimnej Wody 8” 

 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  specyfikacja istotnych warunków zamówienia została 
zmodyfikowana    w następujący sposób:  
 

Rozdział 19 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod nazwą "Opis kryteriów, 
którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych 
kryteriów i sposobu oceny ofert"  otrzymuje nowe brzmienie: 

 było:  
 
"Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 

Nazwa waga 
(znaczenie)% 

sposób liczenia wg wzoru 

cena  Wa=60,00 Ca=((Cmin/Cof)xWa))x100 pkt 

termin opracowania rozszerzonej koncepcji 
wstępnej 

Wb=10,00  

termin opracowania dokumentacji projektowej 
wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę 

Wc=30,00  

gdzie:  
Cmin - najniższa cena  
Cof - cena badanej oferty  
Ca - liczba punktów w kryterium  
Wa - waga w ocenianym kryterium 
……" 

 powinno być: 
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 

Nazwa waga 
(znaczenie)% 

sposób liczenia wg wzoru 

cena  Wa=60,00 Ca=((Cmin/Cof)xWa))x100 pkt 

termin opracowania rozszerzonej koncepcji 
wstępnej 

Wb=10,00 Tk=((Tkmin/Tkof)xWb))x100 pkt 

termin opracowania dokumentacji projektowej 
wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę 

Wc=30,00 Td=((Temin/Teof)xWc)) x 100 pkt 

 

 



gdzie: 

Cmin - najniższa cena 
Cof - cena badanej oferty 
Ca - liczba punktów w kryterium cena 
Wa - waga w ocenianym kryterium cena 
 
Tkmin - najkrótszy termin opracowania rozszerzonej koncepcji 
Tkof - termin opracowania rozszerzonej koncepcji badanej oferty 
Tk - liczba punktów w kryterium termin opracowania  rozszerzonej koncepcji 
Wb - waga w ocenianym kryterium termin opracowania rozszerzonej koncepcji. 
 
W zakresie kryterium "termin opracowania rozszerzonej koncepcji" o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. a) 
umowy, termin musi być wyrażony w dniach (minimum od 45 dni, maksimum do  60  dni od daty 
podpisania umowy). Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin wykonania rozszerzonej koncepcji krótszy 
niż 45 dni od daty podpisania umowy, Zamawiający uzna, że zaoferowano jej wykonanie w terminie 
do 45 dni od daty podpisania umowy i przyzna maksymalnie  10 pkt. Jeżeli Wykonawca zaoferuje 
termin dłuższy nić 60 dni jego oferta zostanie odrzucona. 
 
Tdmin - najkrótszy termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z kompletnym wnioskiem  
o pozwolenie na budowę 
Tdof - termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z kompletnym wnioskiem o pozwolenie na 
budowę 
Td - liczba punktów w kryterium "termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z kompletnym 
wnioskiem o pozwolenie na budowę". 
Wc - waga w ocenianym kryterium "termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z 
kompletnym wnioskiem o pozwolenie na budowę". 
 
W zakresie kryterium "termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z kompletnym wnioskiem 
o pozwolenie na budowę", tj. wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. a) i b) 
umowy, termin musi być wyrażony w dniach (minimum od 150 dni od daty podpisania umowy, 
maksimum do  180 dni od daty podpisania umowy). Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin opracowania 
tej dokumentacji krótszy niż 150 dni od daty podpisania umowy, Zamawiający uzna, że zaoferowano 
jej opracowanie w terminie do 150 dni od daty podpisania umowy i przyzna maksymalnie  30 pkt. 
Jeżeli wykonawca zaoferuje termin opracowania tej dokumentacji w terminie powyżej 180 dni lub nie 
wpisze ilości dni jego oferta zostanie odrzucona. 
 
Całkowita liczba punktów jest równa sumie Ca+Tk+Td ….." 
 
Powyższe zmiany obowiązują wszystkich zainteresowanych Wykonawców i nie wymagają zmiany 
składania/otwarcia godzin. Wynikły wskutek błędnego wprowadzenia danych do elektronicznego 
systemu dokumentowania zamówień publicznych 
 
Dodono następujące załączniki: 
-Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
-Załącznik nr 5 Projekt Umowy 
-Załącznik nr 6 Wykaz Osób 
-Załącznik nr 7 Wykaz Osób 



-Załącznik nr 8 Zobowiązanie podmiotu trzeciego 
-Załącznik nr 9 Oświadczenie tajemnica przedsiębiorstwa  
-Załącznik nr 10 Opis przedmiotu zamówienia 
-Załącznik nr 11 Formularz cenowy harmonogram rzeczowo-techniczno-finansowy 
 


