
IZP.271.3.2022     Lubaczów, 10.03.2022 r. 
 
GMINA LUBACZÓW 
Ul. Jasna 1    
37-600 Lubaczów 

Do 
Wszystkich WYKONAWCÓW  
 
 

ZMIANA TREŚCI 

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie  
z art. 275 pkt 1 w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Budowa zaplecza szatniowo-
sanitarnego na boisku sportowym w Wólce Krowickiej” 

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5, 6, 7 i 9 ustawy z 11 września 2019 r. - 
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) dokonuje zmian 
Specyfikacji Warunków Zamówienia w nw. zakresie: 
 

1. Miejsce, gdzie znajduje się zmieniany tekst: rozdział 22. Sposób oraz termin składania ofert, 

termin otwarcia ofert  

 

W SWZ JEST: 

22. Sposób oraz termin składania ofert, termin otwarcia ofert 

22.1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć 

za pośrednictwem Platformy na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow  

w zakładce dedykowanej postępowaniu do dnia 11.03.2022 r. do godziny 09:00. 

Składanie ofert przez www.platformazakupowa.pl jest dla Wykonawców całkowicie 

bezpłatne.  

22.2. Wykonawca może w przedmiotowym postępowaniu złożyć tylko jedną ofertę. 

22.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na Platformie Zakupowej pod 

adresem https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow, w zakładce „POSTĘPOWANIA” i 

pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ. Każdy dokument składający się na 

ofertę powinien być czytelny.  

22.4. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na 

Platformie. 

22.5. Otwarcie ofert następ w dniu 11.03.2022 r. o godzinie 09:15   

22.6. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

22.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow informacje o:  

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte;  

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

22.8. Oferta musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem 



platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na 

dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy 

stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych 

w art. 63 ust 1 oraz ust. 2  ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, w postępowaniu oraz 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 sporządza się, pod rygorem nieważności, 

w postaci lub formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

22.9. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty 

znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

 

W SWZ POWINNO BYĆ: 

22. Sposób oraz termin składania ofert, termin otwarcia ofert 

22.1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć 

za pośrednictwem Platformy na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow  

w zakładce dedykowanej postępowaniu do dnia 14.03.2022 r. do godziny 09:00. 

Składanie ofert przez www.platformazakupowa.pl jest dla Wykonawców całkowicie 

bezpłatne.  

22.2. Wykonawca może w przedmiotowym postępowaniu złożyć tylko jedną ofertę. 

22.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na Platformie Zakupowej pod 

adresem https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow, w zakładce „POSTĘPOWANIA” i 

pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ. Każdy dokument składający się na 

ofertę powinien być czytelny.  

22.4. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na 

Platformie. 

22.5. Otwarcie ofert następ w dniu 14.03.2022 r. o godzinie 09:15   

22.6. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

22.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow informacje o:  

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte;  

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

22.8. Oferta musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na 

dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy 

stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych 

w art. 63 ust 1 oraz ust. 2  ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, w postępowaniu oraz 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 sporządza się, pod rygorem nieważności, 

w postaci lub formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

22.9. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty 

znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje


 

2. Miejsce, gdzie znajduje się zmieniany tekst: rozdział 23. Termin związania ofertą 

 

W SWZ JEST: 

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 08.04.2022 r. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

W SWZ POWINNO BYĆ: 

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 12.04.2022 r. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

3. Miejsce, gdzie znajduje się zmieniany tekst: rozdział 24. Opis kryteriów oceny ofert wraz 
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 

 

W SWZ JEST: 

24.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi 
kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał 
spełnienie kryteriów: 

Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%) 

1. Cena  60% 

2. Okres gwarancji/ rękojmi 40% 

 Razem 100% 

 
24.2. Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali punktowej.   
CENA – 60% 

Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:  
Cena najniższa ze wszystkich ofert  x 100pkt  x Znaczenie kryterium 60% 

Cena oferty badanej 

Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny. 
 
24.3. Kryterium OKRES GWARANCJI/ RĘKOJMI  ( gdzie okres rękojmi jest równy okresowi 
gwarancji) 
Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium warunki 
gwarancji. 
Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem przez wykonawcę przynajmniej minimalnego 
okresu gwarancji równego 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. Zaoferowanie 
rękojmi i gwarancji na okres krótszy niż 36 m-cy skutkowało będzie odrzuceniem oferty.  
 
Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres rękojmi i gwarancji w liczbie 36 miesięcy 
otrzyma 0 pkt.  
Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres rękojmi i gwarancji w liczbie od 37 do 43 
miesięcy otrzyma 10 pkt.  
Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres rękojmi i gwarancji w liczbie od 44 do 51 
miesięcy otrzyma 20 pkt.  
Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres rękojmi i gwarancji w liczbie od 51 do 59 
miesięcy otrzyma 30 pkt. 
Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres rękojmi i gwarancji w liczbie od 60 i więcej 
miesięcy otrzyma 40 pkt. 
 
Zamawiający przyzna punkty za termin gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy i nie 
dłuższy niż 60 miesięcy. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu 



gwarancji krótszego niż 36 miesięcy jego oferta zostanie odrzucona w tym zaznaczając 
wydłużenie o „0”, wykonawca oświadcza, że oferuje okres gwarancji równy 36 miesięcy. 
W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 60 miesięcy Zamawiający do 
porównania przyjmie termin 60 miesięcy, natomiast Wykonawca będzie związany 
terminem zaoferowanym w ofercie. 
 
24.4. Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba 
punktów za przedłużony termin gwarancji i rękojmi (maks. 40)                                        
Opis sposobu obliczenia łącznej oceny ofert: 
24.4.1.Łączna ocena punktowa (P) oferty zostanie obliczona według formuły 
P = PC + G  
Gdzie: 
PC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena brutto zamówienia, 
G – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Okres gwarancji/ rękojmi” 
Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „CENA” 
oraz ilości punktów przyznanych w kryterium „OKRES GWARANCJI/ RĘKOJMI” 
Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów. 
24.4.2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród 
tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 
24.4.3. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający 
wybiera ofertę z najniższą ceną. 
24.4.4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 24.4.2, 
zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 
przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 
24.4.5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona                                 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 
24.4.6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń w tym 
zaoferowanej ceny. 
24.4.7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 
 
 

W SWZ POWINNO BYĆ: 

24.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi 
kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał 
spełnienie kryteriów: 

Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%) 

1. Cena  60% 

2. Okres gwarancji/ rękojmi 40% 

 Razem 100% 

 
24.2. Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali punktowej.   
CENA – 60% 

Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:  
Cena najniższa ze wszystkich ofert  x 100pkt  x Znaczenie kryterium 60% 

Cena oferty badanej 

Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny. 
 
24.3. Kryterium OKRES GWARANCJI/ RĘKOJMI  ( gdzie okres rękojmi jest równy okresowi 
gwarancji) 



Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium warunki 
gwarancji. 
Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem przez wykonawcę przynajmniej minimalnego 
okresu gwarancji równego 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. Zaoferowanie 
rękojmi i gwarancji na okres krótszy niż 36 m-cy skutkowało będzie odrzuceniem oferty.  
 
Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres rękojmi i gwarancji w liczbie 36 miesięcy 
otrzyma 0 pkt.  
Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres rękojmi i gwarancji w liczbie od 37 do 43 
miesięcy otrzyma 10 pkt.  
Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres rękojmi i gwarancji w liczbie od 44 do 51 
miesięcy otrzyma 20 pkt.  
Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres rękojmi i gwarancji w liczbie od 52 do 59 
miesięcy otrzyma 30 pkt. 
Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres rękojmi i gwarancji w liczbie od 60 i więcej 
miesięcy otrzyma 40 pkt. 
 
Zamawiający przyzna punkty za termin gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy i nie 
dłuższy niż 60 miesięcy. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu 
gwarancji krótszego niż 36 miesięcy jego oferta zostanie odrzucona w tym zaznaczając 
wydłużenie o „0”, wykonawca oświadcza, że oferuje okres gwarancji równy 36 miesięcy. 
W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 60 miesięcy Zamawiający do 
porównania przyjmie termin 60 miesięcy, natomiast Wykonawca będzie związany 
terminem zaoferowanym w ofercie. 
 
24.4. Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba 
punktów za przedłużony termin gwarancji i rękojmi (maks. 40)                                        
Opis sposobu obliczenia łącznej oceny ofert: 
24.4.1.Łączna ocena punktowa (P) oferty zostanie obliczona według formuły 
P = PC + G  
Gdzie: 
PC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena brutto zamówienia, 
G – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Okres gwarancji/ rękojmi” 
Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „CENA” 
oraz ilości punktów przyznanych w kryterium „OKRES GWARANCJI/ RĘKOJMI” 
Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów. 
24.4.2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród 
tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 
24.4.3. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający 
wybiera ofertę z najniższą ceną. 
24.4.4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 24.4.2, 
zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 
przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 
24.4.5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona                                 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 
24.4.6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń w tym 
zaoferowanej ceny. 
24.4.7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 
 
 



Niniejsze zmiana stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i jest 

wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania. Wynikiem powyższych zmian 

będzie zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00065281/01 z 2022-02-23 oraz 

zmiana ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00073426/01 z 2022-03-02. 

     
     Wiesław Kapel 
 
 Wójt Gminy Lubaczów 

 


