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ZPM.271.15.2016  

     I N F O R M A C J A 

    Wszyscy uczestnicy postępowania przetargowego 

Dotyczy : Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice Etap II cz.5 

 Wójt Gminy Mielec informuje że w rozdział  XIII SIWZ  przyjmuje następujące zapisy: 

Rozdział XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Przy wyborze i ocenianiu ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie się 

kierował następującymi kryteriami:  

 1. Cena – waga kryterium 90%  

 2. Udzielona gwarancja na roboty objęte zamówieniem ( z zastrzeżeniami 

iż oceniane zostanie poddana gwarancja nie krótsza niż 36 mc i nie dłuższa niż 

60 mc od daty sporządzenia protokołu odbiory końcowego). W przypadku 

niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego długość 

okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzielaniem gwarancji na okres 36mc ) – 

Waga kryterium 10%  

 

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi 

zasadami:  

a) Cena :  

C= Cn/Cob x 90%  

Gdzie  

C – liczba pkt przyznanych wykonawcy w tym kryterium  

Cn najniższa cena oferowana spośród złożonych ofert  

Cob – cena ofertowa badanej oferty  

90% - waga kryterium  

Przyjmuje że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba pkt w kryterium ceny i 

kryterium okresu gwarancji  

  

b) Udzielona gwarancja na roboty:  

G=Gob/Gn x 10%  

G- liczba pkt przyznanych wykonawcy w tym kryterium  

Gob – Oferowany termin gwarancji oferty ocenionej ( w pełnych mc – z zastrzeżeniem iż 

ocenie zostanie poddana gwarancja nie krótsza niż 36 mc i nie dłuższa niż 60 mc. W 

przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego 

długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzielaniem gwarancji na okres 

36mc . 

W przypadku zaoferowania dłuższego niż 60 miesięcy okresu gwarancji do wyliczenia 

punktów zostanie przyjęta wartość 60 miesięcy, natomiast do umowy zostanie wpisany 

okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę.  

Gn – najkorzystniejszy oferowany termin gwarancji w ofertach (w pełnych mc – z 

zastrzeżeniem, iż nie więcej niż 60 mc  

10% waga kryterium  

Całkowita liczba pkt jakie otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie 

poniższego wzoru:  

Lp=C+G  



Gdzie Lp – liczba punktów  

C – Punkty przyznane w kryterium cena  

G - Punkty przyznane w kryterium gwarancje  

Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny 

ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną.  

 

 

 

Osoba do kontaktu: Andrzej Bieniek tel. 17 774 56 46,a.bieniek@ug.mielec.pl 

 

 

          Wójt Gminy Mielec 

              /-/ Józef Piątek 


