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Wykonawcy

Nr spľawy DPS/DO - 16118

Dotyczy: postępowania pľowadzonego w tľybie przetargl nieogľaniczonęgo pn. Przebudowa
fragmentu pafteru z kuchnią oraz przyległych pomieszczeń budynku Domu Pomocy
Społecznej przy uL. Broniewskiego 416 w Szczecinie

Zamawiający na podstawie aft. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamőwięń publicznych Dz. U 2017 poz I5]9 ze zm) modyÍikuje SIWZ w następującym
zakresie:

1. Ilekľoó vĺ SIWZ występuje data 08.05.278r zastępuje się ją datą 12.06.2018r

2. Rozdział V pkt 2 ppkt 1 lĺt a) otrzymuje brzmienie:

,.Minimalny poziom zdolności: zarnawĺający Llzna, Że wykonawca posiada
W)łnagane zdolności techniczne i/lub zawođowe zapewniające naleŻýe
wykonani e zamówi eni a, jeŻeli wykonaw c a w ykaże, że :

a) wykonał należycie w okĺesie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okľes prowadzenia działalności jest kľótszy - w tym
okresie, minimum: a 1) dwie ľoboty budowlanę, polegające na wykonaniu robót
budowlanych, o wartości nie mniejszej niŻ 75.000,00 zł brutto każda1, oraz a 2)
jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót buđowlanych o wartości
nie rnniejszej niŻ 75.000,00 zł brutto w buđynku, który objęty jest nadzoľem
Konserwatora Zabýkőw lub znajduje się na terenie objęt5rm nadzorem
Konserwat or a Zabytkőw'

3. Rozdział XII pkt 1 ppkt 3 otrzymuje brzmięnie :

,,Wysokość kaľy umownej za każdy dzień opóźnienia w ľealizacjĺ pľzedmiotu
umowy - 20 '/o

Sposób ptzyznania punktów w kľýeľium ',wysokoŚó 
kaľy umownej za kaŻdy dzíen

opőżnienia w r ealrizacji przedmiotu umowy'' (K) :

Wykonawca w fotmularzu oferty (załącznik nr 1 do siwz) wskaże wysokość kary
umownej, o której mowa w $ 15 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy.
Wykonawca powinien podaó wysokośó kary umownej w jednej z przewiđzianych
wysokości od 0,2 oÁ do I oÁ.

Wykonawca otrzyma punkty w kľýerium ,,wysokość kary umownej zakażďy dzięn
op őźníenia w r ealizacji prz edmi otu umowy" według poniższego s chematu :

a) Za wskazanie kary umownej w wysokości 0,2 % kwoty wynagľodzenia
umownego brutto zakaŻďy dzięn opőźnienia - 0 pkt

b) Za wskazanie kaľy umownej w wysokości 0'3 % kwoty wynagrodzenia
umownego brutto zakaŻďy dzięn opőźnienia _ 4 pkt



c) Zawskazanie kaľy umownej w wysokoŚci 0,4oÁ kwoty wynagrodzenia umownego
bľutto zakaŻdy dzjęn opóŹrrierria - 8 pkt

d) zawskazanie kaĺy umownej w wysokości 0,5oÁ kwoty wyrragľodzenia umownego
brutto zakaŻdy dzien opőźnienia - 12 pkt

e) za wskazanie kary umownej w wysokości 0,6 % kwoty wynagľodzenia
umownego brutto zakaŻdy dzien opőźnienia - 16 pkt

Đ Za wskazanie kary umownej w wysokości 0,7 % kwoty wynagľodzenia
umownego brutto zakaŻdy dzięn opőŹnienia - 20 pkt

Punkty nie podlegają sumowaniu.
Minimalna wysokośó kary umownej w1łĺlagana przez zamawiającego - 0,2 yo kwoty
wynagrodzenia umownego brutto zakaŻdy dzjen opóŹnienia.
Maksymalna wysokośó kary umownej - 0,7yo kwoty wynagtodzenia umownego brutto
za kaŻdy dzien op őźnienia.
IeŻęli Wykonawca Zaproponuje wysokośó kary umownej większą niż 7 Yo, do oceny
ofert w krýeľium ,,Wysokośó kaľy umownej za kaŻdy dzien opőźnienia w rea|izacji
przedmiotu umowy'' zostanie przyjęta kara w wysokości 0,7 o/o, czyli maksymalny
zgodny z żąďaniem i możliwościami zamawiającego.

Komisja przetargowa oceni ofeľty sumrr;ąc uzyskane punkty Z poszczególnych kľyteriów
według wzoru:

S:C+GR+K

4. Załączn|k do niniejszej modyfikacji stanowi SIWZ z dokonanymi zmiarlami.
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