
Kodrąb 02.08.2019 r. 
 

 
Zamawiający: 
Gmina Kodrąb 
ul. Niepodległości 7 
97-512 Kodrąb 

 

Adresat: 
          Wszyscy nabywcy Specyfikacji 

 

 
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, numer sprawy: 271.20.2019,  
nazwa zadania: Przebudowa ulicy Parkowej w Kodrębie 

 
 
I. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, 
Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zwanej dalej SIWZ polegającej na zmianie treści: 
 
  

1. W Rozdziale V SIWZ (warunki udziału w postępowaniu) w pkt. 5.1 ppkt. 3) 
otrzymuje nowe brzemiennie: 

 
Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności tj.:  
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne 
poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj. Wykonawcy, którzy wykonali 
należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 

a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą 

minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj. Wykonawcy, którzy 

wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, minimum dwie roboty budowlane (na podstawie dwóch odrębnych 

umów), każda z nich o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto (słownie: 

dwieście tysięcy złotych brutto) polegające na budowie, przebudowie lub 

remoncie drogi wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania 

i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane.  

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku udziału w pierwszej kolejności poprzez 

złożenie wraz z ofertą Oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 7 ust. 1 

SIWZ. 



b) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą 

minimalne poziomy zdolności w zakresie osób, które zostaną skierowane przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia tj.:  

co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót w specjalności 
drogowej co najmniej w ograniczonym zakresie lub posiadać odpowiadające im 
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi 

 
2. W Rozdziale V SIWZ (warunki udziału w postępowaniu) pkt. 5.5 otrzymuje nowe 

brzemiennie: 
 
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 Pzp. 
 
 

3. W Rozdziale VI (podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 Pzp) 
pkt. 6.1 otrzymuje nowe brzemiennie: 

 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 Pzp: 
w stosunku do, których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 

oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 

366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. W Rozdziale XI (Opis sposobu przygotowania ofert) pkt. 11.14 otrzymuje nowe 
brzemiennie: 

 
11.14 Oferta powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gmina Kodrąb 
ul. Niepodległości 7 
97-512 Kodrąb 
 

Przebudowa ulicy Parkowej w Kodrębie 

nie otwierać przed 14.08.2019 r., godz. 10.15 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Niewłaściwe opisanie koperty/opakowania może spowodować otwarcie oferty 

wraz  

z innymi przesyłkami pocztowymi. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności  

za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub 

braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

 

5. W Rozdziale XII (miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert) pkt. 12.1 oraz pkt. 

12.3 otrzymują nowe brzemienia: 

 

„ 12.1. Oferty należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej 

kopercie (zaleca się aby złożono w dwóch kopertach: wewnętrznej i zewnętrznej) 

na adres Zamawiającego: 

Gmina Kodrąb 
ul. Niepodległości 7 
97-512 Kodrąb 
Pokój nr 12 

nie później niż do dnia 14.08.2019 r. do godz. 10.00 z opisem jak w pkt 11.14.” 

 
„12. 3 Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 14.08.2019 r. o godz. 10.15 w siedzibie 
Zamawiającego: 

Gmina Kodrąb 
ul. Niepodległości 7 
97-512 Kodrąb 
Pokój nr 22 - sala konferencyjna” 
 
 
 



6. W Rozdziale (Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert) pkt. 
14.2 otrzymuje nowe brzmienie: 

 
„14.2  Sposób oceniania ofert: 

1) w kryterium najniższa cena (C), w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca 

przedstawił jak najkorzystniejszy wskaźnik (cena), zostanie zastosowany następujący wzór:  

Liczba          Cn  
zdobytych  =   -------- x 100 x waga kryterium 60 % 
punktów          Cb 

Gdzie: 

 Cn        – najniższa cena wśród ofert nie odrzuconych 

 Cb        – cena oferty badanej 

60 %     – znaczenie kryterium najniższa cena  

100       – wskaźnik stały 

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium cena, obliczony zostanie przez 

podzielenie najniższego kosztu z pośród ofert przez koszt ocenianej oferty  

i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 i wagę kryterium, którą ustalono na 60 %; 

Liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium G  – 60 pkt.  

2) w kryterium długość okresu gwarancji i rękojmi (G), w którym Zamawiającemu zależy, 

aby Wykonawca przedstawił wyższy wskaźnik (długość okresu gwarancji), przyznana 

zostanie następująca punktacja: 

- oferowana długość okresu gwarancji i rękojmi 5 lat – 0 pkt 

- oferowana długość okresu gwarancji i rękojmi 6 lat – 20 pkt 

- oferowana długość okresu gwarancji i rękojmi 7 lat i więcej – 40 pkt 

Liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium G  – 40 pkt.    

Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie długość okresu gwarancji i rękojmi wyrażoną  

w pełnych latach. 

Uwaga: w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji i rękojmi 

niż 7 lat, Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów – 40 z niniejszego kryterium,  

a będzie związany umową w zakresie  gwarancji i rękojmi przez okres wskazany  

w ofercie.    

W przypadku braku podania w treści złożonego oświadczenia okresu oferowanej gwarancji 

Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 5-letnią gwarancję i rękojmie od dnia odbioru 

końcowego. Zadeklarowanie okresu gwarancji krótszego niż 5 lat spowoduje odrzucenie 

oferty. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków 

przedstawionych przez Wykonawców w zakresie w/w kryteriów. Oferta wypełniająca w 

najwyższym stopniu wymagania określone w powyższych kryteriach otrzyma najwyższą 



liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana 

zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.    

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów liczoną 

według wzoru:   

Liczba zdobytych punktów   =  C + G  

Gdzie:  

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena  

G – liczba punktów uzyskanych w kryterium okresu gwarancji    

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku z dokładnością  do dwóch miejsc po 

przecinku. Jeżeli złożone oferty otrzymają taką samą ilość punktów Zamawiający dokona 

wyliczenia punktacji poprzez zaokrąglenie ilości punktów z dokładnością  do trzech  

i więcej miejsc po przecinku.    

Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 

tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej 

samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złoża te oferty do złożenia w terminie 

określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych  (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).    

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień  

w terminie określonym przez Zamawiającego.   

Szczegółowe wymagania dotyczącej gwarancji określone zostały w załączniku nr 1 do 
projektu umowy stanowiącym wzór dokumentu gwarancyjnego; 
 
 
II. Niniejsza modyfikacja zostaje dołączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
stanowi jej integralną część i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego 
www.bip.gminakodrab.pl w zakładce zamówienia publiczne. Pozostała treść SIWZ nie ulega 
zmianie. Termin składania ofert ulega zmianie i wyznaczony zostaje do dnia 14.08.2019 r. do 
godz. 1000. 

 

 

                     ZATWIERDZIŁ 
       Wójt Gminy Kodrąb 
   /-/ 
         Bożena Krawczyk 

 
 
 

 
 
 
Kodrąb, dnia 02.08.2019 r.  

http://www.bip.gminakodrab.pl/

