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ZMIANA Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

        
      

 STRONA INTERNETOWA 
       URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE 

          Nr referencyjny: PO-II.260.16.20 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.„ Remont oznakowania nawigacyjnego nr sprawy PO-II.260.16.20. 
 
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4,   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień publicznych zwanej dalej Ustawą PZp (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 
wprowadza następujące zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
1. Rozdział III ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do SIWZ: 
 
a) Załącznik nr I do SIWZ -Część I  -  Pomost do stawy górnej nabieżnika „Raduń”;  
b) Załącznik nr II do SIWZ - Część II - Stawa górna nabieżnika „Raduń”;  
c) Załącznik nr III do SIWZ - Część III Stawa dolna nabieżnika „Raduń”; 
 Integralną częścią szczegółowych opisów przedmiotu zamówienia  są Przedmiary   
 robót załączone do dokumentacji postępowania.  
 
 
2. Rozdział XV ust. 4 pkt 2 otrzymuje nowe, następujące  brzmienie:  
 
      Skrócony termin wykonania zamówienia (T) – waga 10 %  
 

● Maksymalna liczba punktów uzyskanych w kryterium Skrócony termin wykonania 

zamówienia  - 10 pkt. 

Maksymalny termin wykonania zamówienia zgodnie z warunkami SIWZ to 30.10.2020 r.  

Wykonawca otrzyma wówczas 0 pkt w kryterium Skrócony termin wykonania 

zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje termin wykonania 

zamówienia dłuższy niż wymagany w SIWZ przez Zamawiającego (tj. dłuższy niż 30 

października 2020 r.) oferta będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 

pkt 2 p.z.p.   

● Podstawą przyznania punktów w kryterium „Skrócony termin wykonania zamówienia” 

będzie termin wykonania zamówienia podany przez Wykonawcę w Formularzu 

ofertowym.  

● Brak wskazania terminu w Formularzu ofertowym zostanie uznany za przyjęcie 

maksymalnego terminu realizacji zamówienia tj. 30.10.2020 r. Wykonawca uzyska 

wówczas „0” punktów.  
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● W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę terminu krótszego niż 25.09.2020 r. 

Zamawiający uwzględni do oceny ofert termin 25.09.2020 r. (najkrótszy punktowany 

termin wykonania zamówienia), natomiast do umowy zostanie zapisany termin 

wskazany przez Wykonawcę w ofercie. 

 

● Punktacja w danym kryterium będzie przeliczana w następujący sposób: 

 

Skrócony termin wykonania zamówienia Liczba przyznanych punktów: 

30 października 0 

14 - 29 października 5 

25 września -13 października 10  

 

 

W sytuacji gdy Wykonawca zaoferuje inny termin wykonania zamówienia niż wymagany 

w SIWZ i w powyższym kryterium oferta będzie podlegać odrzuceniu na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

 

3. Rozdział XV ust. 4 pkt 3 otrzymuje nowe, następujące  brzmienie:  

       Przedłużony okres gwarancji  (G) - waga 30% 

● Maksymalna liczba punktów uzyskanych w kryterium Gwarancja - 30 pkt. 

● Minimalny okres gwarancji zgodnie z SIWZ to 24 miesiące. 

● Punkty przyznane zostaną w sposób następujący:  

    

Przedłużony okres gwarancji Liczba przyznanych punktów: 

24 miesiące 0 

36 miesięcy 10 

48 miesięcy 20  

60 miesięcy 30 

 

● Podstawą przyznania punktów w kryterium Przedłużony okres gwarancji będzie 

okres udzielonej  gwarancji podany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.  

● Brak wskazania czasu gwarancji w Formularzu ofertowym zostanie uznany za 

przyjęcie wymaganej zgodnie z SIWZ, minimalnej gwarancji tj. 24 miesiące. 

Wykonawca uzyska wówczas „0” punktów . 

● W sytuacji gdy Wykonawca zaoferuje inny okres gwarancji niż wymagany w SIWZ 

i w powyższym kryterium oferta będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 
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● W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 

60 miesięcy Zamawiający uwzględni do oceny ofert okres 60 miesięcy (najdłuższy 

możliwy okres gwarancji), natomiast do umowy zostanie zapisany termin 

wskazany przez Wykonawcę w ofercie. 

 

Powyższe zmiany powodują zmiany w treści ogłoszenia. Pozostałe zapisy SIWZ 
pozostają niezmienione. 

 

 

 
 
 

Wojciech Zdanowicz 
Dyrektor 

Urzędu Morskiego w Szczecinie 
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 


