
Znak sprawy: WI.271.6.2015.KAK-3 Grójec, 30.01.2015r. 
 

Zgodnie z art. 38 pkt.4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Gmina Grójec przedstawia zmianę treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą realizacji zadania „Budowa odcinka sieci 
wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Zdrojowej” 

XII. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1.  Zapis w SIWZ str. 6 „Wybór najkorzystniejszej ofert y” otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena – 95 % i okres 
gwarancji – 5% 

2. Ocena punktowa ofert zostanie obliczona w następujący sposób: 

• Kryterium 1 koszt całkowity: K = (cena najniższej oferty/cena oferty ocenianej) x 100% 

• Kryterium 2 okres gwarancyjny: T = (okres gwarancyjny w ocenianej ofercie/ najdłuższy okres 
gwarancyjny wśród wszystkich ofert) x 100%  

• SUMA PUNKTÓW: S= K x 0,95 + T x 0,05 

3. Przez „cenę” Zamawiający rozumie koszt wykonania całego zamówienia z podatkiem VAT wskazany przez 
wykonawcę w ofercie – obejmujący cały przedmiot zamówienia określony w pkt. 1 SIWZ i załącznikach do 
SIWZ. 

4. Przez „okres gwarancji” należy rozumieć czasokres podany w miesiącach, przy czym nie może on być 
krótszy niż 36 miesięcy. 

5. Wykonawca ma wliczyć w cenę oferty wszelkie koszty, jakie Zamawiający będzie zobowiązany ponieść w 
związku z wykonaniem przedmiotowego zamówienia. 

6. Wykonanie zamówienia zostanie powierzone Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów. 
7. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej 

oferty. 
8. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z 

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w 
treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.   

9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli : 
1) jest niezgodna z ustawą;  
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji;  
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;  
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 

niezaproszonego do składania ofert;  
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;  
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o 

której mowa w art.87 ust.2 pkt. 3 
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  

 

2.  Wprowadza się zmianę w załącznikach SIWZ- druk oferty: 

  



ZAŁĄCZNIK NR 1 
Pieczęć oferenta                   ……………………..…… dnia 
....................... 
tel./fax./e-mail ...............................................................................   
NIP……………………. REGON.……………………………………. 
wypełnić w przypadku braku danych na pieczęci 

 
OFERTA 

Dla  Burmistrza Gminy i Miasta w Grójcu 
 

1. Oferujemy wykonanie: ………………………………………………………za cenę  
netto ............................... zł. + podatek VAT ............ % (.................................zł.), tj. brutto 
...............................zł. (słownie: ........................................................................................................ 
................................................................ zł.) 

2. Oferujemy realizację zamówienia w terminie: do 15.07.2015 roku. 
3. Udzielamy … miesięcznej gwarancji na wykonane roboty  
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 

akceptujemy  jej postanowienia, oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od otwarcia ofert. 
6. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia warunki zostały 

przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego.  

7. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / zamierzamy powierzyć 
Podwykonawcom  w części* (niepotrzebne skreślić) 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

8. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  

 
..................................... 

podpis osoby upoważnionej 
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