
 

 

Otwock, dn. 02.01.2020 r. 

ZP 18 - 2019                            

Modyfikacja treści SIWZ 

Informacja dla Wykonawców 

                                                                     

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych na terenie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego 
MSWiA w Otwocku” 

Szanowni Państwo, 
 

Uprzejmie informuję, iż Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), (dalej ustawy Pzp) poprzez 

poprawienie omyłki pisarskiej w Rozdziale XII SIWZ: Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się 

kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz w 

Załączniku nr 9 do SIWZ. 

 

Jest: 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 

punktów w kryteriach: 

 „Łączna cena ofertowa brutto” – C 

  „Okres gwarancji” – S 

 „Doświadczenie kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej” – D 

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

Kryterium 
Waga 

[%] 
Liczba 

punktów 
Sposób oceny 

C - Łączna cena 
ofertowa brutto 

60% 60 
                     Cena najtańszej oferty 

C = -----------------------------------------  x 60pkt 
                   Cena badanej oferty 



 

 

S – Okres 
gwarancji  

30% 30 

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium serwis 
gwarancyjny: 

 
 

Długość gwarancji: 
Liczba zdobytych 

punktów: 

2 lata 0 pkt 

3 lata 15 pkt 

4 lata i więcej 30 pkt 

D – 
Doświadczenie 

kierownika robót 
w branży 

sanitarnej* 

10% 10 

Przez doświadczenie kierownika robót w branży 

konstrukcyjno-budowlanej  należy rozumieć kierowanie 

robotami budowlanymi, zrealizowanymi w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,  

z których każda spełnia wymagania: roboty budowlane  

o wartości min. 100.000,00 zł brutto każda, polegające na 

budowie/przebudowie sieci wodociągowej**  

 

Oferta otrzyma 2 pkt za każdą ww. robotę budowlaną, 

nie więcej niż 10 pkt 

 

RAZEM 100% 100 ──────────────────── 

 

* „Doświadczenie kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej musi zostać przedstawiona ta 
sama osoba, co wskazana na potwierdzenie spełnienia udziału w postępowaniu, o którym mowa w 
rozdziale IV ust. 1 pkt 3.2. 

**zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

 

Winno być: 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 

punktów w kryteriach: 

 „Łączna cena ofertowa brutto” – C 

  „Okres gwarancji” – S 

 „Doświadczenie kierownika robót w branży sanitarnej” – D 

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

Kryterium 
Waga 

[%] 
Liczba 

punktów 
Sposób oceny 

C - Łączna cena 
ofertowa brutto 

60% 60 
                     Cena najtańszej oferty 

C = -----------------------------------------  x 60pkt 
                   Cena badanej oferty 



 

 

S – Okres 
gwarancji  

30% 30 

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium serwis 
gwarancyjny: 

 
 

Długość gwarancji: 
Liczba zdobytych 

punktów: 

2 lata 0 pkt 

3 lata 15 pkt 

4 lata i więcej 30 pkt 

D – 
Doświadczenie 

kierownika robót 
w branży 

sanitarnej* 

10% 10 

Przez doświadczenie kierownika robót w branży 

sanitarnej  należy rozumieć kierowanie robotami 

budowlanymi, zrealizowanymi w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert,  

z których każda spełnia wymagania: roboty budowlane  

o wartości min. 100.000,00 zł brutto każda, polegające na 

budowie/przebudowie sieci wodociągowej**  

 

Oferta otrzyma 2 pkt za każdą ww. robotę budowlaną, 

nie więcej niż 10 pkt 

 

RAZEM 100% 100 ──────────────────── 

 

* „Doświadczenie kierownika robót w branży sanitarnej musi zostać przedstawiona ta sama osoba, co 
wskazana na potwierdzenie spełnienia udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt 
3.2. 

**zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

 

Dokonuje się poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej w Załączniku nr 9 do SIWZ 

 

Jest: 

WYKAZ OSÓB (DO OCENY KRYTERIUM „DOŚWIADCZENIE KIEROWNIKA ROBÓT W BRANŻY 

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ”) 

 

Winno być: 

WYKAZ OSÓB (DO OCENY KRYTERIUM „DOŚWIADCZENIE KIEROWNIKA ROBÓT W BRANŻY 

SANITARNEJ”) 

 

z up. 
Główny Księgowy 

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA 
w Otwocku 

/-/ Alina Frelek 
 


