
 

ZPI.272.6.2019                          Nowy Sącz, dnia 18 marca 2019 r. 

 

Wykonawcy zainteresowani udziałem w przetargu 
nieograniczonym na termomodernizację budynku 
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy 
ul. Kościuszki 3 

 
INFORMACJA O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

W TYM TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
ORAZ O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

 

 Informuję, że działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a pkt 1) oraz art. 12a ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 

ze zmianami/ zamawiający dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
i ogłoszenia o zamówieniu.  
 

1. Zamawiający dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia 
o zamówieniu poprzez:  

- zmianę opisu kryteriów oceny ofert - pkt 19 ppkt 2) SIWZ w zakresie wskazanym poniżej,  

- zmianę formularza oferty (załącznik nr 4 do SIWZ), 

- przedłużenie terminu składania ofert do dnia 25.03.2019 r. do godziny 10.00, 

- zmianę terminu otwarcia ofert na dzień 25.03.2019 r. na godzinę 10.15. 
 

2. Tym samym zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia                           

w następujący sposób: 
 

a) pkt 19 ppkt 2) SIWZ otrzymuje brzmienie:  
 

„2) Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium Gwarancja jakości  
i rękojmia (PKgr) zostanie obliczona wg następującego schematu: 
 

a) wykonawca otrzyma 0 punktów za udzielenie 5-letniego okresu gwarancji jakości 
i rękojmi, 
b) wykonawca otrzyma 8 punktów za udzielenie 6-letniego okresu gwarancji jakości 
i rękojmi, 
c) wykonawca otrzyma 16 punktów za udzielenie 7-letniego okresu gwarancji jakości 
i rękojmi, 
d) wykonawca otrzyma 24 punkty za udzielenie 8-letniego okresu gwarancji jakości i rękojmi, 
e) wykonawca otrzyma 32 punkty za udzielenie 9-letniego okresu gwarancji jakości  
i rękojmi, 
f) wykonawca otrzyma 40 punktów za udzielenie 10-letniego lub dłuższego okresu gwarancji 
jakości i rękojmi. 
Zamawiający nie będzie przyznawał punktów częściowych. Oznacza to, że wykonawca  
w ramach tego kryterium może otrzymać odpowiednio 0 albo 8, albo 16, albo 24, albo 32, 
albo 40 punkty/punktów. 
 

Uwaga: 
Okres gwarancji jakości i rękojmi wykonawca powinien podać w ofercie w pełnych latach. 
Wykonawca może wydłużyć okres gwarancji jakości i rękojmi odpowiednio o jeden rok albo 
2 lata, albo 3 lata, albo 4 lata, albo 5 lat lub więcej w stosunku do wymaganego 
minimalnego 5-letniego terminu gwarancji jakości i rękojmi. Oferta wykonawcy, który 



 

zaoferuje termin gwarancji jakości i rękojmi krótszy niż 5 lat zostanie odrzucona jako oferta, 
której treść nie odpowiada treści SIWZ. W przypadku, jeżeli wykonawca nie poda w ofercie 
okresu gwarancji jakości i rękojmi, zamawiający przyjmie minimalny (tj. 5-letni) okres 
gwarancji jakości i rękojmi. 
Zamawiający nie dopuszcza różnych okresów gwarancji jakości i rękojmi (okres gwarancji 
jakości i rękojmi muszą być tożsame). W przeciwnym wypadku oferta wykonawcy zostanie 
odrzucona jako oferta, której treść nie odpowiada treści SIWZ. ” 

 

b) punkt 17 ppkt I.1) SIWZ otrzymuje brzmienie:  
„1) Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, 
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, Kancelaria Administracyjna pok. 113, w terminie do 
dnia 25 marca 2019 r. do godziny 10.00 ” 

 

c) punkt 17 ppkt 2) SIWZ otrzymuje brzmienie:  
„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: 

nazwa/imię i nazwisko wykonawcy: ……………………………………………………………………………… 

siedziba/miejsce zamieszkania i adres wykonawcy: .…………………………………………………….. 

nazwa postępowania: 

ZPI.272.6.2019 Oferta na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Nowym 
Sączu przy ul. Kościuszki 3 
z dopiskiem: 

„Nie otwierać do godz. 10.15 dnia 25 marca 2019 r.””  

 
d) punkt 17 ppkt II.1) SIWZ otrzymuje brzmienie:  

„1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 marca 2019 r. o godzinie 10.15, w siedzibie 

zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33,  
w sali 207 (I piętro).” 

 

3. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania  

o udzielenie zamówienia zostało zawarte w pkt 27 specyfikacji.h 
 

Załącznik do pisma: Zmieniony Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz oferty  

 
1. wywieszono: strona internetowa 
2. a/a 

 

 
Beata Zięcina – Kasieczka 

Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych 
 

 

 
 


