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 Lutocin, 01.08.2017r.  

 
 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. "Dowóz dzieci do szkół" 
 

 
 

ZMIANA  TREŚCI  SIWZ 

 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

wprowadza następujące zmiany do treść SIWZ: 

 
 
1. Zmianie ulega zapis pkt. 16 SIWZ polegający na zmianie kryteriów oceny ofert oraz sposobie 

oceny ofert: 
 

„ 16.1. Kryteria oceny ofert 

 a) Cena – 90% 
b) Doświadczenie – 10%   

 

16.2. Sposób oceny ofert: 
 

a) Kryterium Nr 1 (K1)  Cena -  90% 
 

Maksymalnie 90 pkt. do zdobycia  
 

                           Cena oferty najniższej brutto                 
Wartość punktowa   =   ----------------------------------------------- x 90    
                                  Cena badanej oferty brutto         
 

b) Kryterium Nr 2 (K2)  Doświadczenie -  10% 
 

Maksymalnie 10 pkt. do zdobycia  
Złożenie przynajmniej dwóch poświadczeń potwierdzających należyte wykonanie bądź 
wykonywanie usługi zgodnie z pkt. 6.1.2) SIWZ będzie równoznaczne z uzyskaniem 10 pkt. „ 

 
   TREŚĆ ZAPISU PO ZMIANIE: 
 

  „16.1. Kryteria oceny ofert 

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów: 
 

 a) Cena – 60% 
b) Doświadczenie – 40% 

 

 16.2. Sposób oceny ofert: 
 

Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 
100. Punkty będą przyznawane według następujących zasad. 
 

a) Kryterium Nr 1 (K1)  Cena -  60% 
 

Maksymalnie 60 pkt. do zdobycia  
 

                          Cena oferty najniższej brutto                 
Wartość punktowa   =   ----------------------------------------------- x 60    
                                  Cena badanej oferty brutto         
 
 

b) Kryterium Nr 2 (K2)  Doświadczenie -  40% 
 

Maksymalnie 40 pkt. do zdobycia  
Złożenie przynajmniej dwóch poświadczeń potwierdzających należyte wykonanie bądź 
wykonywanie usługi zgodnie z pkt. 7.1.3) SIWZ będzie równoznaczne z uzyskaniem 40 pkt.  
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16.3. Wynik 

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów 
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona 
wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 
 

Ostateczna punktacja oferty powstaje poprzez zsumowanie ilości uzyskanych punktów.  
Ocena oferty = K1 + K2 „ 

 

2.  Zmianie ulega zapis Załącznika Nr 4 do SIWZ  Oświadczenie w trybie art.22 i 24 ustawy Pzp 

poprzez wykreślenie zdania: 

„ OŚWIADCZAM, ŻE SPEŁNIAM  WARUNKI  DOTYCZĄCE:                              

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

3) zdolności technicznej lub zawodowej. 

określone w pkt 6.1 SIWZ - Warunki udziału w postępowaniu.”  

 

TREŚĆ ZAPISU PO ZMIANIE:  

„Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu oraz spełniam warunki udziału w postępowaniu zgodnie 

z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 12 do 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 do 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz.2164 z późn. zmianami).” 

 
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 

  

Ww.  zmiana SIWZ  wpływa na  zmianę treści  ogłoszenia o zamówieniu.  Zamawiający dokonał 

modyfikacji  treści ogłoszenia  o  zamówieniu.  

 

 

   

 

         Zatwierdził: 
                  dn. 01-08-2017r. 
 
 
              Wójt Gminy Lutocin 
 
 

/-/  lek. wet. Ryszard Gałka 
 
         
 


