
Maków Mazowiecki, dnia 09 kwietnia 2021 roku 
MIASTO MAKÓW MAZOWIECKI 
ul. Moniuszki 6 
06-200 Maków Mazowiecki 
 

                       Do wszystkich Wykonawców  
                                                                     nr post.:1/21 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/21 prowadzonego w trybie 
podstawowym bez negocjacji na zadania pod nazwą: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla 
budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie miasta Maków Mazowiecki i 
gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego”. 

 

 

ZMIANA TREŚCI  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Zamawiający – Miasto Maków Mazowiecki, działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia 
sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Opracowanie 
dokumentacji projektowej dla budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie 
miasta Maków Mazowiecki i gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego”. 
                                                                                                             
Zakres zmian jest następujący: 
 

1. W Rozdziale VIII SWZ – dotychczasowy ust. 2 pkt 4 tiret 6 otrzymuje nowe brzmienie: 
- geodeta – wykonał co najmniej 2 usługi obejmujące: sporządzenie mapy do celów 

projektowych dla drogi i jej otoczenia o długości min. 1,0 km każda wraz ze sporządzeniem 

map projektów podziałów i dokumentacją geodezyjno – prawną dla min. 30 działek; 

 
2. W Rozdziale XX –dotychczasowy ust. 2 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

 
2) Okres rękojmi – waga 40% - w zakresie kryterium – okres rękojmi – oferta może uzyskać 

maksymalnie 40 punktów. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

Pr = (Crb : Crn) x 100 pkt  x 40% 

 gdzie: Pr – punkty dla badanej oferty; 

           Crb – najdłuższy okres rękojmi na opracowanie dokumentacji w zbiorze ofert; 

           Crn – okres rękojmi na opracowanie dokumentacji w badanej ofercie.   

Uwaga! Minimalny wymagany okres rękojmi wynosi 36 miesięcy, za który Wykonawca 

otrzyma 20 punktów. Oferty zawierające okres rękojmi krótszy niż 36 miesięcy lub inny 

niż 36 lub 60 miesięcy zostaną odrzucone, gdyż ich treść nie będzie odpowiadała treści 

SWZ. Maksymalny okres rękojmi wynosi 60 miesięcy. Oferty zawierające okres rękojmi 

wynoszący 60 miesięcy lub dłuższy uzyskają maksymalnie 40 punktów.  

 

Zmianie ulegają również załączniki do SWZ: Nr 2, Nr 4 i Nr 6, ich ostateczne brzmienie stanowią 
załączniki do niniejszej zmiany SWZ. 
 
 
 
                                                                                                                        Burmistrz Miasta 
                                                                                                                      /-/ Tadeusz Ciak 
 


