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ZMIANA TREŚCI S P E C Y F I K A C J I ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. 

„Wykonanie remontu mostu na rzece Mieni w miejscowości Stare Zakole" 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U . z 2019r. poz. 1843) Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu 
dokonuje się zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Zmiany te dotyczą: 
I . Rozdziału 13 ust. 8 SIWZ 

zmienia się zapis z 
"Cena podana w formularzu oferty jest ceną ryczałtową, uwzględniającą wszystkie koszty 
wykonania zamówienia określone w opisie przedmiotu zamówienia. Cenę oferty stanowi 
suma wartośei wszystkich pozycji kosztorysu, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do 
wykonania zamówienia." I 
na zapis 
„Cena podana w formularzu oferty jest ceną ryczałtową, uwzględniającą wszystkie koszty 
wykonania zamówienia określone w opisie przedmiotu zamówienia. Cena oferty powinna 
być obliczona przez Wykonawcę na podstawie opisu przedmiotu zamówienia z 
uwzględnieniem wytycznych określonych w niniejszej SIWZ. Cena oferty musi zawierać 
wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikająee wprost z opisu 
przedmiotu zamówienia, jak również w nim nieujęte, a bez których nie można wykonać 
zamówienia tj. koszty organizacji, obsługi, ubezpieczenia i innych wynikających z 
umowy." 

I I . Rozdziału 14 ust. 1 SIWZ 
zmienia się zapis z; 

I 
Wybór oferty dokonany zostanie dokonany na postawie następujących kryteriów: 

Kryteria oceny ofert waga 
Cena brutto oferty - Kc 60 
Dodatkowy okres gwarancji - Ko 20 
Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury - Kp 10 

na zapis i 
Wybór oferty dokonany zostanie dokonany na postawie następujących kryteriów: 

Kryteria oceny ofert waga 
Cena brutto oferty — Kc 60 
Dodatkowy okres gwarancji - K G 20 
Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury - K F 20 
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