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Zmiany 

do specyfikacji warunków zamówienia 
. 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Modernizacja infrastruktury 

sportowej przy Szkole Podstawowej w Lipiu” – numer postępowania IZP.271.15.2021  

 

I. Działając na podstawie art. 287 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Gródek nad Dunajcem zmienia 

treść specyfikacji warunków zamówienia:  
 

1. W rozdziale V ust. 5 pkt 5.6 otrzymuje brzmienie: 

“.5.6. Zamawiający wymaga, by na przedmiotowe roboty wykonawca udzielił co najmniej 3 – 

letniej (36 m-cy) rękojmi i co najmniej 3 – letniej (36 m-cy) gwarancji jakości. Zamawiający nie 

dopuszcza różnych okresów rękojmi i gwarancji (okres rękojmi i gwarancji ma być taki sam). 

Okresy rękojmi i gwarancji jakości stanowią kryterium oceny ofert.” 

 

2. W rozdziale XVIII ust. 3 pkt 3.3 oraz ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„3.3. Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Okres rękojmi i 
gwarancji jakości” (Krg) zostanie obliczona wg następującego schematu (zgdo:   

PKrg=  (RG oceniana/ RGmax) x 40  
gdzie:   
PKrg - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Okres 
rękojmi i gwarancji”,   
RG oceniana - wielkość okresu rękojmi gwarancji ocenianej oferty  
RG max - wielkość najdłuższego okresu gwarancji spośród złożonych ofert 
wykonawców   
Podstawą oceny ofert w ramach kryterium „okres rękojmi i gwarancji” będzie wyrażony w 
miesiącach okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na roboty budowlane 
zadeklarowany  przez wykonawcę w formularzu ofertowym.   
UWAGA: w przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu rękojmi i gwarancji dłuższego 
niż 60 m-cy, Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 m-cy natomiast w przypadku 
wyznaczenia przez Wykonawcę terminu rękojmi  gwarancji krótszego niż 36 m-cy - 
Zamawiający ofertę odrzuci.  
Zamawiający nie dopuszcza różnych okresów gwarancji i rękojmi (okres gwarancji i rękojmi 
musi być tożsamy).   

5. Brak  określenia  w  formularzu  ofertowym  okresu  rękojmi i  gwarancji  jakości nie 
spowoduje   odrzucenia oferty  jako  nieodpowiadającej  treści  specyfikacji warunków 
zamówienia, lecz zamawiający uzna iż wykonawca przyjął minimalny okres rękojmi i 
gwarancji jakości wynoszący 36 miesięcy.” 

Formularz ofertowy uwzględnia powyższe zmiany.  

http://www.gminagrodek.pl/
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W związku z udzielonymi odpowiedziami wprowadzającymi zmiany w SWZ Zamawiający przedłuża 

termin składania i otwarcia ofert do dnia 21 października 2021 roku do godziny 13:00.  

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 14:00.  

 

Termin związana ofertą: do dnia 19 listopada 2021 r.  

 

 
 

Wójt Gminy 

Gródek nad Dunajcem 

 

/-/ mgr inż. Józef Tobiasz 

……………………………………………………… 
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej) 


