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OGŁOSZENIE   

O ZMIANACH W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

w przetargu nieograniczonym nr ZGM/DZ/95/2019/ADM prowadzonym w celu udzielenia 
zamówienia publicznego na wykonanie zadania  

 

„Remont 8 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, 
zarządzanym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 2 części” 

 
 
 

1. Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień 
publicznych (tj: Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), informuję w imieniu Zamawiającego: 
Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, o zmianach w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym nr ZGM/DZ/95/2019/ADM:   

 
1) w Rozdziale XI ust. 2: 

 
a) określone w pkt 2 kryteria oceny ofert w brzmieniu 

 

„Cena ofertowa brutto („KC”) - waga 80% 

Kara umowna za opóźnienie terminu wykonania remontu lokalu („KKu”) *  - waga 15% 

Okres rękojmi („KR”) **  - waga 5%” 
 

otrzymują brzmienie 
 
„Cena ofertowa brutto („KC”) - waga 80% 

Kara umowna za opóźnienie terminu wykonania remontu lokalu („KKu”) *  - waga 5% 

Okres rękojmi („KR”) **  - waga 15%” 
 

b) pkt 4 w brzmieniu 
 
„4) kryterium kary umownej KKu będzie wyliczane wg wzoru: 

a) ofercie z najwyższą kwotą kary umownej przyznaje się maksymalną liczbę punktów – 
100, i wylicza się kryterium KKu wg wzoru: 

 
KKun = 100 x waga (15%) x liczba członków komisji (3) 

 



Przetarg nieograniczony nr ZGM/DZ/95/2019/ADM:  

ogłoszenie z dnia 05.06.2019r. o zmianach w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia str. 2/3 

b) każdej następnej ofercie przyznaje się liczbę punktów proporcjonalnie niższą, wyliczoną 
wg wzoru: 

 

KKuo = 
KUo x 100 

x waga (15%) x liczba członków komisji (3) 
KUn 

    gdzie: 
KUo – kwota kary umownej w ofercie ocenianej 
KUn – najwyższa zaoferowana kwota kary umownej,”, 

 
otrzymuje brzmienie 
 
„4) kryterium kary umownej KKu będzie wyliczane wg wzoru: 

a) ofercie z najwyższą kwotą kary umownej przyznaje się maksymalną liczbę punktów – 
100, i wylicza się kryterium KKu wg wzoru: 

 
KKun = 100  x waga (5%) x liczba członków komisji (3) 

b) każdej następnej ofercie przyznaje się liczbę punktów proporcjonalnie niższą, wyliczoną 
wg wzoru: 

 

KKuo = 
KUo x 100 

x waga (5%) x liczba członków komisji (3) 
KUn 

gdzie: 
KUo – kwota kary umownej w ofercie ocenianej 
KUn – najwyższa zaoferowana kwota kary umownej,”, 

 
c) pkt 5 w brzmieniu 

 
„5)  kryterium okresu rękojmi  KR będzie wyliczane wg wzoru: 

a) ofercie o najdłuższym okresie rękojmi przyznaje się maksymalną liczbę punktów – 100, 
i wylicza się kryterium KR wg wzoru: 

 
KRrn = 100 x waga (5%) x liczba członków komisji (3) 

 
b) każdej następnej ofercie przyznaje się liczbę punktów proporcjonalnie niższą, 

wyliczoną wg wzoru: 
 

KRob = 
Rob x 100 

x waga (5%) x liczba członków komisji (3) 
Rrn 

gdzie: 
Rob – okres rękojmi oferty ocenianej, 
Rrn – najdłuższy zaoferowany okres rękojmi. 

 
otrzymuje brzmienie 
 
„5)  kryterium okresu rękojmi  KR będzie wyliczane wg wzoru: 

a) ofercie o najdłuższym okresie rękojmi przyznaje się maksymalną liczbę punktów – 100, 
i wylicza się kryterium KR wg wzoru: 



Przetarg nieograniczony nr ZGM/DZ/95/2019/ADM:  

ogłoszenie z dnia 05.06.2019r. o zmianach w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia str. 3/3 

KRrn = 100  x waga (15%) x liczba członków komisji (3) 
 

b) każdej następnej ofercie przyznaje się liczbę punktów proporcjonalnie niższą, 
wyliczoną wg wzoru: 

 

KRob = 
Rob x 100 

x waga (15%) x liczba członków komisji (3) 
Rrn 

gdzie: 
Rob – okres rękojmi oferty ocenianej, 
Rrn – najdłuższy zaoferowany okres rękojmi.” 

 
 

2. Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie. 
 
 
 
 
 
 

W imieniu Zamawiającego 
 
 

Ireneusz Kiecak 
…………………………………………. 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
 
 

 


