PR.261.1.2019

Sudół, 30.01.2019 r.

Zmiana treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
na wykonanie robót remontowo-budowlanych przy Pałacu Wielopolskich w ramach inwestycji pn.
„Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim
poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu
Wielopolskich”:
Pkt. 5
W Specyfikacji jest:
ust.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy i spełniają warunki udziału w
postępowaniu określone w niniejszej specyfikacji.
ust.5 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada,
czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art.
24 ust. 1 ustawy.
ust.10 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy
występujący wspólnie łącznie muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu, określone w
pkt 2. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
W Specyfikacji powinno być:
ust.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i art.24 ust.5 pkt 1, 2, 8 ustawy i spełniają
warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej specyfikacji.
ust.5 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy
nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.
1 i art.24 ust.5 pkt 1, 2, 8 ustawy.
ust.10 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy
występujący wspólnie łącznie muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu, określone w
pkt 2. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 i art.24 ust.5 pkt 1, 2, 8 ustawy Pzp.
Pkt. 12.
W Specyfikacji jest:
ust.1.2) Termin składania ofert upływa w dniu 5.02.2019 r. o godzinie 11:00.
ust.2.2) Termin otwarcia ofert ustala się na 5.02.2019 r. o godzinie11:15
W Specyfikacji powinno być:
ust.1.2) Termin składania ofert upływa w dniu 11.02.2019 r. o godzinie 11:00.
ust.2.2) Termin otwarcia ofert ustala się na 11.02.2019 r. o godzinie 11:15
Pkt. 14.
W Specyfikacji jest:
ust.2.1)Kryterium nr 1: cena.
Dokonując oceny złożonych ofert na kryterium cena, Zamawiający posłuży się wzorem
matematycznym:
oferta z najniższą ceną brutto
Ilość Punktów = (--------------------------------------------------) x 100 x 60 %.
cena brutto w rozpatrywanej ofercie
Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w powyższym
kryterium.

W Specyfikacji powinno być:
ust.2.1)Kryterium nr 1: cena.
Dokonując oceny złożonych ofert na kryterium cena, Zamawiający posłuży się wzorem
matematycznym:
najniższa cena brutto z ocenianych ofert
Ilość Punktów = (--------------------------------------------------) x 100 x 60 %.
cena brutto w rozpatrywanej ofercie
Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w powyższym
kryterium.

