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INFORMACJA NR 1 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: Przebudowa garaży na węzły sanitarne wraz z 
budową przyłącza kanalizacji sanitarnej przy pl. Biskupa Nankiera 17 we Wrocławiu 
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jedn. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ, która wymaga 
zmiany treści ogłoszenia oraz zmiany terminu składania ofert, w: 
 
1.  Zmienia się pkt. XIII. Podpunkt 1 i 2 SIWZ „MIEJSCE ORAZ TERMI N SKŁADANIA I 
OTWARCIA OFERT”  
Jest: 
1.Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, należy złożyć do dnia  
04.08.2017 r. do godziny 9:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Zakład Narodowy  
im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław – sekretariat. 
2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.08.2017 r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego, tj. 
w pok. 107, bud. Starej Plebanii ZNiO, pl. Nankiera 17 we Wrocławiu. 
 
Winno być: 
1.Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, należy złożyć do dnia  
08.08.2017 r. do godziny 9:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Zakład Narodowy  
im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław – sekretariat. 
2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.08.2017 r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego, tj. 
w pok. 107, bud. Starej Plebanii ZNiO, pl. Nankiera 17 we Wrocławiu. 
 
2. Zmienia się pkt. XV podpunkt 3  SIWZ „KRYTERIUM OCENY OFERT ”:  
Jest: 
3. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosować będzie następujące 
kryteria: 

l.p. Kryterium Waga kryterium 
1 Cena oferty 80% 
2 Termin wykonania przedmiotu zamówienia 20% 

 
 
Winno być: 
3. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosować będzie następujące 
kryteria: 

l.p. Kryterium Waga kryterium 
1 Cena oferty 60% 
2 Termin wykonania przedmiotu zamówienia 40% 

 
 
3. Zmienia się pkt. XV podpunkt 4 SIWZ „KRYTERIUM OCENY OFERT ”: 
Jest: 



2 
 

4.W przypadku kryterium "cena oferty" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku 
liczbę punktów wynikającą z działania: 

 

cena oferty = 
najniższa oferowana cena brutto 

x 80%  x 100 __________________________________________________ 

cena badanej oferty brutto 
 

 
Winno być: 
4. W przypadku kryterium "cena oferty" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku 
liczbę punktów wynikającą z działania: 

 

cena oferty = 
najniższa oferowana cena brutto 

x 60%  x 100 __________________________________________________ 

cena badanej oferty brutto 
 

 
4. Zmienia się pkt. XV podpunkt 5 SIWZ „KRYTERIUM OCENY OFERT ”: 
Jest: 
5.W przypadku kryterium "termin wykonania przedmiotu zamówienia" oferta otrzyma zaokrągloną 
do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania: 

 

termin wykonania 
przedmiotu 
zamówienia = 

najkrótszy oferowany termin wykonania 
przedmiotu zamówienia 

x 20%  x 100 __________________________________________________ 

termin wykonania przedmiotu zamówienia 
podany w  badanej ofercie 

 
Winno być: 
5.W przypadku kryterium "termin wykonania przedmiotu zamówienia" oferta otrzyma zaokrągloną 
do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania: 

 

termin wykonania 
przedmiotu 
zamówienia = 

najkrótszy oferowany termin wykonania 
przedmiotu zamówienia 

x 40%  x 100 __________________________________________________ 

termin wykonania przedmiotu zamówienia 
podany w  badanej ofercie 
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