
 
  

Warszawa, dnia 20.05.2019 r. 

              

 

Do wszystkich uczestników 

biorących udział w postepowaniu 

        

 

ZMIANA 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego             

w trybie przetargu nieograniczonego przez SŁUŻBĘ OCHRONY PAŃSTWA                       

na dostawę czterech kompletów wykrywaczy materiałów wybuchowych. 

 W nawiązaniu do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), 

Zamawiający zmienia treść SIWZ w nw. zakresie: 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Jest: 

SIWZ pkt XIII ppkt 1: 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych na podstawie 

kryterium ceny i okresu gwarancji zostanie zastosowany następujący sposób dokonywania 

oceny ofert: 

 

SPOSÓB OCENY MINIMALIZACJA 

P1= (wartość min/wartość badana) x 100 x waga „0,60”; 

gdzie: 

   P1 – ilość punktów przyznana danej ofercie za cenę brutto zamówienia; 

 wart. min – najniższa cena brutto zaoferowana w postępowaniu; 

 wart. badana – cena brutto podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest 

obliczany; 

 waga „0,60” – 60% – maksymalna ilość punktów do uzyskania – 60 

 

SPOSÓB OCENY MAKSYMALIZACJA 

 P2 – ilość punktów przyznana danej ofercie za okres gwarancji wg zasady: 



 24 miesiące do 35 miesięcy – 5 pkt; 

 36 miesięcy do 47 miesięcy – 10 pkt;  

 48 miesięcy do 59 miesięcy – 20 pkt; 

 60 miesięcy – 40 pkt 

 waga „” – 40 % – maksymalna ilość punktów do uzyskania – 40 

 

SUMA PUNKTÓW ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA: 

 

P1 + P2 = suma punktów uzyskanych w danym kryterium oceny 

 

Winno być: 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych na podstawie 

kryterium ceny i okresu gwarancji zostanie zastosowany następujący sposób dokonywania 

oceny ofert: 

 

SPOSÓB OCENY MINIMALIZACJA 

P1= (wartość min/wartość badana) x 100 x waga „0,60”; 

gdzie: 

   P1 – ilość punktów przyznana danej ofercie za cenę brutto zamówienia; 

 wart. min – najniższa cena brutto zaoferowana w postępowaniu; 

 wart. badana – cena brutto podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest 

obliczany; 

 waga „0,60” – 60% – maksymalna ilość punktów do uzyskania – 60 

 

SPOSÓB OCENY MAKSYMALIZACJA 

 P2 – ilość punktów przyznana danej ofercie za okres gwarancji wg zasady: 

 24 miesiące do 35 miesięcy – 5 pkt; 

 36 miesięcy do 47 miesięcy – 10 pkt;  

 48 miesięcy do 59 miesięcy – 20 pkt; 

 60 miesięcy – 40 pkt 

 waga „0,40” – 40 % – maksymalna ilość punktów do uzyskania – 40 

 

SUMA PUNKTÓW ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA: 

 

P1 + P2 = suma punktów uzyskanych w danym kryterium oceny 

 

Przedmiotowa zmiana treści SIWZ jest wiążąca dla uczestników postępowania i należy 

ją uwzględnić w składanej ofercie. 

 

 


