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Zamawiający: 
Gmina Milejów 
ul. Partyzancka 13a 
21-020 Milejów 
Reprezentowana przez 
Wójta Gminy Milejów 
                                                                                                - wg rozdzielnika – 

(art. 38 ust. 2 ustawy Pzp) 
 

Znak Sprawy: IPR.271.8.2017      Milejów, dnia 2017-09-04 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości szacunkowej mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy Pzp    
W ramach projektu pn. Budowa i modernizacja infrastruktury uzdatniania i poboru wody stacji 
wodociągowej w Wólce Łańcuchowskiej, gm. Milejów. 
Zamówienie jest przewidziane do finansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 
 

Szanowni Państwo 
 

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytania dotyczące wyjaśnienia treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dot. przedmiotowego postępowania. 
Zamawiający przytacza treść zapytań na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp.  

Pytanie: 
Prosimy o informację, który okres gwarancji jest poprawny: 
czy z rozdziału nr 4 pkt. 2.9 ( min. 36 m-c, max 60),czy z rozdziału nr 12 pkt. 12.1(min. 60m-cy 
max 72) SIWZ. 
 
Odp.: 

Zgodnie z treścią Rozdziału 2 ust. 2.9 SIWZ oraz Sekcji II.4) OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - 
Roboty budowlane;  Ogłoszenie nr 576127-N-2017 z dnia 2017-08-23 – Okres gwarancji i rękojmi 
za wady do udzielenia jakiego zobowiązany jest wykonawca wynosi minimum 36 miesięcy i nie 
więcej niż 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 
 

Mając na względzie, iż w treści SIWZ zaistniała  oczywista omyłka pisarska, stosownie do 
art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający zmienia treść SIWZ Rozdział 12.1. Kryterium Gwarancja , 
który otrzymuje brzmienie: 

Kryterium Gwarancja –  
Minimalny termin gwarancji wymagany w opisie przedmiotu zamówienia wynosi 36  miesięcy. 
Maksymalny termin gwarancji wymagany w opisie przedmiotu zamówienia wynosi 60 miesięcy.  
W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje gwarancję 60-miesięczną lub dłuższą, oferta otrzyma 20 
pkt w kryterium gwarancja. 
W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu gwarancji, oferta taka zostanie uznana za 
ofertę z minimalnym okresem gwarancji wymaganym przez Zamawiającego.  
Kryterium gwarancji zostanie obliczone w następujący sposób: 
(okres gwarancji w badanej ofercie/maksymalny termin gwarancji ustalony z góry przez 
Zamawiającego) x 20 = ……(liczba punktów za kryterium gwarancja) 

Zmiana powyższa jest dla Wykonawców wiążąca i dotyczy także treści wszystkich 
załączników do SIWZ. 

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu. 
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Uzasadnienie: 
Art. 38 ust. 2 Ustawy Pzp –  
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli 
specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.  
Art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp – 
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 
zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu 
na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 
 

 
Wójt 

/-/ Tomasz Suryś 


