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Orli Staw, dnia 1 lutego 2019 roku 

UA.271.1.1.2019 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i sukcesywne 

wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku 

Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na Zadanie nr 1 i 

Zadanie nr 2” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w 

Biuletynie Zamówień Publicznych –  numer ogłoszenia 507163-N-2019 w dniu 25 

stycznia 2019 roku 

W ww. postępowaniu Zamawiający – Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta 

Gmina” z siedzibą w Kaliszu na podstawie art. 38 ust. 4 oraz ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) dokonuje 

zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

1. Zmienia sią Formularz oferty (Załącznik nr 1 do IDW) w zakresie Zadania nr 1 - Dostawa i 

sukcesywne wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku 

Komunalnego Gmin ,,Czyste Miasto, Czysta Gmina’’ i otrzymuje on brzmienie nadane 

Załącznikiem do niniejszej zmiany. 

2.  W Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ punkt 19 otrzymuje następujące 
brzmienie: 
 

„19. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

19.1. Ofertę należy złożyć w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli 
Staw” - sekretariat, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków w nieprzekraczalnym terminie: 
 

do dnia 7 lutego 2019 r. o godz. 12:00 

 
19.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 
 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

Oferta w postępowaniu pn. „Dostawa i sukcesywne wymiany ogumienia w 

sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego Gmin „Czyste 

Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2” 

Nie otwierać przed dniem: 7 lutego 2019 r. godz. 12:05 

 

19.3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z 
nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z 
wyżej wymienionych informacji.’’ 
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3. Punkt 20.1. Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ otrzymuje następujące 

brzmienie:  
 

,,20.1. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli 
Staw”, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków 

 

w dniu  7 lutego 2019 r. o godz. 12:05 

 
 

4. Punkt 22.2. pkt 1) Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ otrzymuje następujące 
brzmienie: 
 

,,22.2. Zasady oceny ofert 

1) Badana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 
punktów wynikającą z działania:  

Kryterium nr 1: cena brutto przedmiotu zamówienia 

Badana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą 
z działania: 

Pi (C) = 
Ci

C min
 x 100 pkt x 60% (waga kryterium) 

gdzie: 

Pi(C) ilość punktów jaką otrzyma oferta  

Cmin najniższa cena brutto przedmiotu zamówienia (odpowiednio wiersz nr 31 – Zadanie nr 

1; wiersz nr 13 – Zadanie nr 2 Formularza oferty) spośród złożonych  ofert 

podlegających ocenie 

Ci cena brutto przedmiotu zamówienia oferty ocenianej (odpowiednio wiersz nr 31 – 

Zadanie nr 1; wiersz nr 13 – Zadanie nr 2 Formularza oferty)  

 

Kryterium nr 2: okres gwarancji jakości na dostarczone ogumienie  

Okres gwarancji jakości na dostarczone ogumienie - sposób obliczenia punktacji: 

   Og =   
   𝑶𝒈𝒃𝒂𝒅

   𝑶𝒈𝒎𝒂𝒙
     x 100 pkt  x 40 % (waga kryterium) 

gdzie: 

Og ilość punktów jaką otrzyma oferta w kryterium okres gwarancji jakości na dostarczone 

ogumienie 

Ogbad okres gwarancji jakości na dostarczone ogumienie badanej oferty 

Ogmax najdłuższy okres gwarancji jakości na dostarczone ogumienie spośród złożonych ofert 

podlegających ocenie 

 

Ważne:  Zaoferowany okres gwarancji jakości na dostarczone ogumienie nie może być 
krótszy niż 24 miesiące. 
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Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości na dostarczone ogumienie krótszy niż 
24 miesiące to jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.  

Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości na dostarczone ogumienie dłuższy niż 
60 miesięcy to do celów obliczenia wartości kryterium Zamawiający przyjmie 60 - miesięczną 
gwarancję jakości na dostarczone ogumienie. Natomiast w umowie z Wykonawcą zostanie 
zawarty okres gwarancji jakości na dostarczone ogumienie zaoferowany przez Wykonawcę 
w Formularzu oferty. 

 

 Zamawiający informuje, że powyższe zmiany w części w jakiej modyfikują SIWZ stają się 

jej integralną częścią. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają 

bez zmian.  

 

       Z poważaniem 

       Przewodniczący Zarządu  

       Związku Komunalnego Gmin 

       ,,Czyste Miasto, Czysta Gmina’’ 

       (-) 

       Daniel Tylak 

 


