
 

ZPI.272.22.2019                                    Nowy Sącz, dnia 4 września 2019 r. 

 

Wykonawcy zainteresowani udziałem w przetargu 
nieograniczonym na usługę kompleksowej modernizacji bazy 
danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) dla Gminy 
Rytro 

 
INFORMACJA O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   

 

 Informuję, że działając na podstawie art. 38 ust. 4 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.  
 
1. Zamawiający dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez:  

- zmianę pkt 17.I., pkt 19 i pkt 35 tiret 3 SIWZ w zakresie wskazanym poniżej,  
- zmianę § 1 ust. 4, § 6 ust. 3, § 7 ust. 3, § 10 ust. 3 lit. b) i § 11 projektu umowy (załącznik nr 2 do 
SIWZ), 
- dodanie § 11’ do projektu umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).  
 

2. Tym samym zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący 

sposób: 

 

a) punkt 17.I. SIWZ otrzymuje brzmienie:  
„I. Składanie ofert: 

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 9 września 2019 r. do godziny 10.00 

2) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: 

nazwa/imię i nazwisko wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………. 

siedziba/miejsce zamieszkania i adres wykonawcy: 

.……………………………………………………………………. 

nazwa postępowania: 

ZPI.272.22.2019 Oferta na usługę kompleksowej modernizacji bazy danych ewidencji 
gruntów i budynków (EGiB) dla Gminy Rytro 
z dopiskiem: 

„Nie otwierać do godz. 10.15 dnia 9 września 2019 r.” 

3) Wykonawca składający ofertę otrzyma od zamawiającego potwierdzenie z numerem wpływu – 

odnotowanym także na kopercie oferty. 

4) Oferty, które przesłane zostaną drogą pocztową należy przygotować w sposób określony w pkt 

17.I. ppkt 2) SIWZ.” 

 
b) punkt 19 SIWZ otrzymuje brzmienie:  

„19. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

Ocenie podlegają nieodrzucone oferty w oparciu o następujące kryteria: 

Lp. Nazwa kryterium 
Waga kryterium  

w całkowitej ocenie 
ofert 

1) Cena ofertowa brutto (Kc) 60% 

2) Okres rękojmi (Kr)  40% 

 
Sposób oceny ofert: 
Łączna suma punktów uzyskana przez badaną ofertę (Po) zostanie obliczona na podstawie wzoru: 



 

Po = PKc + PKr 
gdzie: 

Po - całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę, 

PKc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena ofertowa brutto”, 

PKr - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Okres rękojmi”. 

1) Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium Cena ofertowa brutto (PKc) 
zostanie obliczona wg następującej formuły: 

PKc = Cn/Cb x 60 
gdzie: 

PKc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena ofertowa 

brutto”, 

Cn - cena brutto najtańszej oferty (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych), 

Cb - cena brutto oferty badanej. 

 

2) Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium Okres rękojmi (PKr) zostanie 

obliczona wg następującego schematu: 

a) Wykonawca otrzyma 0 punktów za udzielenia 2-letniego okresu rękojmi; 
b) Wykonawca otrzyma 8 punktów za udzielenie3-letniego okresu rękojmi, 
c) Wykonawca otrzyma 16 punktów za udzielenie 4-letniego okresu rękojmi, 
d) Wykonawca otrzyma 24 punkty za udzielenie 5-letniego okresu rękojmi, 
e) Wykonawca otrzyma 32 punkty za udzielenie 6-letniego okresu rękojmi, 
f) Wykonawca otrzyma 40 punktów za udzielenie 7-letniego lub dłuższego okresu 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 
punktów/punkty. 
Uwaga: 
Okres rękojmi wykonawca powinien podać w ofercie w pełnych latach. W przypadku, jeżeli 
Wykonawca poda okres rękojmi w niepełnych latach, do oceny oferty Zamawiający przyjmie 
krótszy okres rękojmi wynikający z danego przedziału czasowego (np. jeżeli wykonawca poda 
w ofercie okres rękojmi 5 lat i 8 miesięcy, Zamawiający przyjmie, że wykonawca oferuje 5-letni 
okres rękojmi). 
Wykonawca może wydłużyć okres rękojmi odpowiednio o 1 rok albo 2 lata, albo 3 lata, albo 4 
lata, albo 5 lat lub więcej w stosunku do wymaganego minimalnego 2-letniego okresu rękojmi. 
Oferta wykonawcy, który zaoferuje okres rękojmi krótszy niż 2 lata zostanie odrzucona jako 
oferta, której treść nie odpowiada treści SIWZ. W przypadku, jeżeli wykonawca nie poda 
w ofercie okresu rękojmi, Zamawiający przyjmie minimalny (tj. 2-letni) okres rękojmi.  
 

3) Obliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie  

z matematyczną zasadą zaokrąglania. 

4) Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów 

spośród złożonych (nieodrzuconych) ofert, obliczonych zgodnie z formułą, o której mowa w pkt 19 

SIWZ. 

5) Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł 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 wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować 

cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.” 

 
c) punkt 35 tiret 3 SIWZ otrzymuje brzmienie:  

„dane osobowe wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego nr ZPI.272.22.2019 na usługę kompleksowej modernizacji bazy danych ewidencji 

gruntów i budynków (EGiB)dla Gminy Rytro;” 
 



 

d) § 1 ust 4 projektu umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:  
„Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami realizacji 

zamówienia publicznego oraz przyjmuje zamówienie do realizacji bez zastrzeżeń, za cenę podaną  

w ofercie, która jest ceną ryczałtową i niezmienną z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w § 7 

niniejszej umowy.” 

 

e) § 6 ust 3 projektu umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) otrzymuje brzmienie: 
„Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 jest niezmienne bez względu na rzeczywisty poziom cen i stawek 

usług – jakie kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem § 7 

niniejszej umowy.” 
 

f) § 7 ust 3 projektu umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia z jakiegokolwiek tytułu chociażby 

w momencie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Ryzyko 

zaniżenia w ofercie ceny ryczałtowej, poprzez nieuwzględnienie podczas jej ustalania kosztów prac 

nieprzewidzianych, spoczywa wyłącznie na Wykonawcy.” 
 

g) § 10 ust 3 lit. b) projektu umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) otrzymuje brzmienie: 
„b) 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w usunięciu 

wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady, liczonej od dnia upływu terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad;” 
 

h) § 11 projektu umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) otrzymuje brzmienie: 
„1. Poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w całości lub części w przypadkach, gdy: 

a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu; w takim przypadku odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w tym wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy; 

b) przedmiot umowy realizowany jest w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub uprzednio 

wskazanymi przez Zamawiającego wytycznymi (zarządzeniami, decyzjami itp.); 

c) Wykonawca istotnie narusza warunki umowy i nie zaprzestanie lub nie naprawi naruszenia po 

upływie 14 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego; 

d) Wykonawca nie rozpoczął prac lub przerwał prace na okres dłuższy niż 14 dni oraz nie kontynuuje 

ich pomimo wezwania Zamawiającego; 

e) Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobnym 

ukończenie realizacji umowy w wyznaczonym terminie; 

f) utraty środków pochodzących z budżetu Projektu, na realizację umowy; 

g) zostanie ogłoszona upadłość lub przeprowadzona likwidacja Wykonawcy; 

h) w trybie postępowania egzekucyjnego zostanie zajęty majątek Wykonawcy i Wykonawca nie 

będzie mógł realizować umowy na warunkach w niej określonych; 

i) nastąpi ograniczenie lub pozbawienie zdolności do czynności prawnych mających wpływ na 

realizację umowy. 

2.   W przypadku otwarcia likwidacji, złożenia wniosku o upadłość lub wydania sądowego nakazu 

zajęcia majątku Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z zachowaniem 30-

dniowego okresu wypowiedzenia. 

3. Odstąpienie od umowy w sytuacjach określonych w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 dni od daty 

powzięcia informacji przez Zamawiającego o powyższych okolicznościach. 

4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności ze wskazaniem 

podstawy wypowiedzenia lub odstąpienia. 

5. W wypadku odstąpienia od Umowy którejkolwiek ze Stron, w terminie 7 dni od daty odstąpienia 

Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

wykonanych prac według stanu na dzień odstąpienia. 



 

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie prac oraz wszelkie inne uzasadnione koszty 

związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, z której winy doszło do odstąpienia od 

umowy.” 

 
i) w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) dodaje się § 11’ o następującym brzmieniu: 

„§ 11’ 
Poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania 

umowy w przypadkach, gdy: 
a) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy Pzp; 

b) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdzi, w ramach procedury przewidzianej  

w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 

zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 

2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa 

Unii Europejskiej; 

c) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1 ustawy Pzp.”  
 
7. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania  

o udzielenie zamówienia zostało zawarte w pkt 27 specyfikacji 

 
Załącznik do pisma: Zmieniony Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt umowy   

 
1. wywieszono: strona internetowa 
2. a/a 

 
 

Beata Zięcina – Kasieczka 
Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych 

 

 

 
 


