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AG.272.3.2016.HS 

          

 
 

ZMIANA SIWZ 
   

 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) w postępowaniu pn. 

„Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy 1 Maja 29, w celu poprawy 

efektywności energetycznej budynku” 
 
Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ: 
 
punkt 8.11 o dotychczasowym brzmieniu: 

Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do 

Zamawiającego na adres: 

 
 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
 

Powiat Opolski 
ul. 1 Maja 29,  45-068 Opole 

 

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy 1 Maja 29, w celu poprawy 

efektywności energetycznej budynku  

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT TJ. 09.05.2016 r. godz. 12:00 

 
otrzymuje brzmienie: 
 

Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do 

Zamawiającego na adres: 

 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 

Powiat Opolski 
ul. 1 Maja 29,  45-068 Opole 

 

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy 1 Maja 29, w celu poprawy 

efektywności energetycznej budynku  

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT TJ. 06.06.2016 r. godz. 12:00 

 
Punkt 9 o dotychczasowym brzmieniu: 

Miejsce i termin składania ofert. 
Oferty winny być złożone w terminie do dnia 09.05.2016 r. do godz. 11:30 w siedzibie 

Zamawiającego (kancelaria – pok. nr 4) - Opole, ul 1 Maja 29. 

 



otrzymuje brzmienie: 

Miejsce i termin składania ofert. 
Oferty winny być złożone w terminie do dnia 06.06.2016 r. do godz. 11:30 w siedzibie 

Zamawiającego (kancelaria – pok. nr 4) - Opole, ul 1 Maja 29. 

 

Punkt 12. o dotychczasowym brzmieniu: 

Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. 
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 09.05.2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego - 

w budynku biurowym w Opolu przy ul. 1 Maja 29, Sala Konferencyjna, pok. nr 400 (I piętro segment 

B). 

 

otrzymuje brzmienie: 

Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. 
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 06.06.2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego - 

w budynku biurowym w Opolu przy ul. 1 Maja 29, Sala Konferencyjna, pok. nr 400 (I piętro segment 

B). 

 

Punkt 14.1 o dotychczasowym brzmieniu: 

 

Kryteria oceny ofert 

Lp. Kryterium Waga 

1. Cena 95 % 

2. Gwarancja 5 % 

 

a. C - Kryterium ceny ofertowej – wartość punktowa 95% 

(1%=1 pkt) 

Wartość punktowa w kryterium wyliczana będzie wg wzoru: 

wartość punktowa C = 95% x Cmin. / Cn  gdzie: 

 Cmin –  cena brutto najniższa spośród nieodrzuconych ofert  

 Cn    –  cena brutto badanej oferty    

 

b. G - Kryterium czasu gwarancji (w pełnych latach) – wartość punktowa 5%  

(1%=1 pkt) 

Wartość punktowa w kryterium wyliczana będzie wg wzoru: 

wartość punktowa T = 5% x Tn / Tmax.  gdzie: 

 Tn  – gwarancja w badanej ofercie   

 Tmax  – najdłuższa gwarancja spośród nieodrzuconych ofert 

Minimalna oferowana przez Wykonawcę gwarancja na materiały i wykonane roboty 

budowlane   wynosi 3 lata  

 

Gwarancję należy liczyć od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy  

z wyjątkiem urządzeń lub materiałów na które producenci udzielili dłuższego okres gwarancji 

– obowiązuje gwarancja producenta. 

Całkowita liczba punktów = C + G 



Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

Kryteria oceny ofert 

Lp. Kryterium Waga 

1. Cena 95 % 

2. Gwarancja 5 % 

 

1) C - Kryterium ceny ofertowej – wartość punktowa 95% 

(1%=1 pkt) 

Wartość punktowa w kryterium wyliczana będzie wg wzoru: 

wartość punktowa C = 95% x Cmin. / Cn  gdzie: 

 Cmin –  cena brutto najniższa spośród nieodrzuconych ofert  

 Cn    –  cena brutto badanej oferty    

 

2) G - Kryterium czasu gwarancji (w pełnych latach tj. 3,4,5) – wartość punktowa 5%  

(1%=1 pkt) 

 Wartość punktowa w kryterium wyliczana będzie wg wzoru: 

    gwarancja oferty ocenianej nieodrzuconej – gwarancja minimalna  

         ------------------------------------------------------------------------                   x 100 x 5 %  

                 gwarancja maksymalna – gwarancja minimalna 

UWAGA: 

� MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty  

i zabudowane materiały wynosi 3 lata. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż 

wymagany okresu gwarancji lub nie podanie (wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie 

odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodną 

z SIWZ. 

� MAKSYMALNY okres gwarancji na roboty budowlane do oceny ofert wynosi 5 lat. Jeżeli 

Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 5 lat do oceny ofert zostanie przyjęty okres 5 

lat. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (5 lat) otrzymuje maksymalna liczbę 

punktów w ramach kryterium gwarancja. 

   

 

Gwarancję należy liczyć od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy  

z wyjątkiem urządzeń lub materiałów na które producenci udzielili dłuższy okres gwarancji – 

obowiązuje gwarancja producenta (gwarancja producenta nie jest brana pod uwagę do wyliczenia 

„kryterium czasu gwarancji”). 

 

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 



 

Całkowita liczba punktów = C + G 

 

 

Punkt 17.5 o dotychczasowym brzmieniu: 

Termin wniesienia wadium upływa w dniu 09.05.2016 r. do godz. 11:30 
 
otrzymuje brzmienie: 
 
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 06.06.2016 r. do godz. 11:30 
 
W treści formularza ofertowego (formularz 1) zapis o brzmieniu: 

 
UDZIELAMY NA WW. PRACE GWARANCJI: ………… LAT/A 

słownie:……………..…………… LAT/A  

nie mniej niż 3 lata  

 

otrzymuje brzmienie: 

 

UDZIELAMY NA WW. PRACE GWARANCJI: ………… LAT/A 

słownie:……………..…………… LAT/A  

nie mniej niż 3 lata i nie więcej niż 5 lat 

 
 
Do Opisu przedmiotu zamówienia dodaje się pkt. 19, który brzmi: 
 

19. Zamawiający wymaga aby na płytach granitowych była bezbarwna powłoka antygraffiti trwała 

(połysk), od strony podwórza na wysokości do 2 metrów ma być bezbarwna powłoka antygraffiti 

trwała (mat), natomiast na elewacji zachodniej i południowej  powyżej płyt granitowych bezbarwna 

powłoka  antygraffiti trwała (mat). Okres trwałości powłoki minimum 15 lat. 

 

 

 

Powyższa treść pisma stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ) i należy je uwzględniać w dalszym przebiegu postępowania. 
 

 


