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MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  Z DNIA 30.03.2021 r. 

 

Działając na podstawie zapisów  Prawa zamówień publicznych  informuję, że w dniu 30.03.2021 r.  

dokonano modyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

zadanie :  

„Remont dróg na terenie Gminy Zawoja w roku 2021 –FDS” 

I. W rozdziale XVIII sposób i termin składania i otwarcia ofert, pkt 1. 

Zapisy w brzmieniu: 

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę Zakupową www.platformazakupowa.pl do dnia 

02.04.2021 r. do godziny 10:00. 

Zastępuje się zapisem: 

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę Zakupową www.platformazakupowa.pl do dnia 

16.04.2021 r. do godziny 10:00 

 

II. W rozdziale XVIII sposób i termin składania i otwarcia ofert, pkt 3. 

Zapisy w brzmieniu: 

Otwarcie oferty następuje w dniu 02.04.2021 r. o godzinie 10:30. 

Zastępuje się zapisem : 

Otwarcie oferty następuje dniu 16.04.2021 r. o godzinie 10:30 

 

III. W rozdziale XVII termin związania ofertą, ust. 1 

Zapisy w brzmieniu: 

Wykonawca będzie związany ofertą do 07.05.2021 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

Zastępuje się zapisem : 

Wykonawca będzie związany ofertą do 14.05.2021 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert 

 

IV. W rozdziale XIX opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert, pkt 2.2. 

Zapisy w brzmieniu: 

http://www.platformazakupowa.pl/
http://www.platformazakupowa.pl/
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Podstawą przyznania punktów w kryterium „gwarancja” będzie długość gwarancji podana 

przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Zamawiający wymaga okresu gwarancji min. 36 

miesiące, a maź. 60 miesięcy na wykonane roboty Wykonawca w formularzu ofertowym okresu 

gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy, Zamawiający prze ocenie ofert przyjmuje do obliczeń 

okres gwarancji równy 60 miesięcy. W przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu 

gwarancji krótszego niż 36 miesięcy lub gdy termin gwarancji nie zostanie wpisany Zamawiający 

odrzuci ofertę. 

Zastępuje się zapisem :  

Podstawą przyznania punktów w kryterium „gwarancja” będzie długość gwarancji podana 

przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Zamawiający wymaga okresu gwarancji min. 

36 miesiące, a maź. 60 miesięcy na wykonane roboty Wykonawca w formularzu ofertowym 

okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, Zamawiający prze ocenie ofert przyjmuje do 

obliczeń okres gwarancji równy 60 miesięcy. W przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę 

terminu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy lub gdy termin gwarancji nie zostanie wpisany 

Zamawiający odrzuci ofertę. 

  


