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       Uczestnicy postepowania  

       o zamówienie publiczne  

       wszyscy 

Dotyczy: postepowania o zamówienie publiczne na Remont pałacu w Roźwienicy - remont instalacji 

C.O. wraz z kotłownią. 

W związku z zaistniał ą pomyłką w opisie dotyczącym przyznawania punktów w zakresie oceny ofert 

dotyczącej okresu gwarancji jakości, która w SIWZ znajduje się w brzmieniu: 

“Sposób przyznawania punktów: 
1) Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy okres gwarancji jakości otrzyma maksymalną liczbę punktów 
w niniejszym kryterium, 
2) Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy okres gwarancji jakości - otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium, 
3) W przypadku, gdy wszyscy Wykonawcy zaproponują  jednakowy okres gwarancji jakości, wszyscy 
otrzymują maksymalną liczbę punktów w niniejszym kryterium. 
4) Pozostali, czyli Wykonawcy, którzy zaoferują wartość pośrednią, pomiędzy okresem najkrótszym a 
najdłuższym), otrzymują liczbę punktów obliczoną wg wzoru:  
 
G = ((G o - Gmin) / (Gmax - Gmin)) x 40 pkt. 
gdzie: 
G o - okres gwarancji zadeklarowany w ofercie ocenianej 
G min. - najkrótszy okres gwarancji spośród złożonych ofert 
G max - najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert” 
 
Zamawiający dokonuje sprostowania  i korekty opisu w następujący sposób: 
“Sposób przyznawania punktów: 
1) Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy okres gwarancji jakości otrzyma maksymalną liczbę 
punktów w niniejszym kryterium, 
2) Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy okres gwarancji jakości ustalony przez Zamawiającego 
który wynosi 60 miesięcy - otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium, 
3) W przypadku, gdy wszyscy Wykonawcy zaproponują  najdłuższy okres gwarancji jakości, 
wynoszący 120 miesięcy wszyscy otrzymują maksymalną liczbę punktów w niniejszym kryterium. 
4) Pozostali, czyli Wykonawcy, którzy zaoferują wartość pośrednią, pomiędzy okresem 
najkrótszym a najdłuższym), otrzymują liczbę punktów obliczoną wg wzoru:  
 
G = ((G o - Gmin) / (Gmax - Gmin)) x 40 pkt. 
gdzie: 
G o - okres gwarancji zadeklarowany w ofercie ocenianej 
G min. - najkrótszy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego 
G max - najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert” 
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