
Jelenia Góra, dnia 9 maja 2016 r. 

BZP.272.1.5.2016 

 
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2778D Wojanów-Trzcińsko  

w km 4+800 do 7+771 (Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.)” 
 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą, wprowadza się następujące zmiany w treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ: 
 

1) Dział XIII (OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY 
OFERT): 

Zmiana treści
*
: 

Kryterium II – OKRES GWARANCJI  – 5 % 

Punktacja za kryterium – OKRES GWARANCJI odbywać się będzie według zasad: 

- gwarancja udzielona na okres 48 miesięcy  – 0 pkt 

- gwarancja udzielona na okres 49 miesięcy – 0,5 pkt 

- za każdy kolejny miesiąc udzielonej gwarancji – 0,5 pkt 

Maksymalny oferowany okres udzielonej gwarancji – 68 m-cy (20 m-cy x 0,5 pkt = 5 pkt) 

Maksymalna ilość punktów za kryterium OKRES GWARANCJI – 5 pkt 
 

Zapis ten otrzymuje brzmienie: 

Kryterium II – OKRES GWARANCJI  – 5 % 

Punktacja za kryterium – OKRES GWARANCJI odbywać się będzie według zasad: 

- gwarancja udzielona na okres 48 miesięcy  – 0 pkt 

- gwarancja udzielona na okres 49 miesięcy – 0,25 pkt 

- za każdy kolejny miesiąc udzielonej gwarancji – 0,25 pkt 

Maksymalny oferowany okres udzielonej gwarancji – 68 m-cy (20 m-cy x 0,25 pkt = 5 pkt) 

Maksymalna ilość punktów za kryterium OKRES GWARANCJI – 5 pkt 

 
 Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
  

 Zamawiający informuje, że zmodyfikowana wersja SIWZ dostępna jest na stronie internetowej: 

http://zp.powiat.jeleniogorski.pl/.  

 Zmodyfikowane zapisy z dnia 09.05.2016 r. zostały wyszczególnione w dokumencie poprzez 

oznaczenie ich kursywą, pogrubieniem oraz podkreśleniem czcionki. W związku z powyższym 

Wykonawcy mogą korzystać z dokumentu oznaczonego treścią: „po zmianach z 5 i 9 maja  

2016 r.”, które zostały ujednolicone po wprowadzonych modyfikacjach.  

 

 

                                                 
* Zakres zmian w danym zapisie oznaczony został poprzez kursywę, pogrubienie oraz podkreślenie czcionki.  


