
 

 

 

Szydłowiec, dnia 24.03.2022 roku 

 

RI.272.115.2021 

 

 

Uczestnicy postępowania przetargowego 

 

 

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej 

z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim na działce nr ewid. 1824/4. Zadanie realizowane w formule 

„zaprojektuj i wybuduj””- znak postępowania: RI.272.115.2021 

 

 

 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień  (Dz. U. z 2022 

r, poz. 25 z późniejszymi zmianami), Powiat Szydłowiecki dokonuje modyfikacji zapisów specyfikacji 

warunków zamówienia oraz przynależnych do niej załączników. Zakres modyfikacji obejmuje zmianę 

zapisów ujętych w: 

1. §5 ust. 1 swz – po zmianie zapis otrzymuje brzmienie: 

1. Przewidywany okres realizacji zamówienia – do 230 dni od daty podpisania umowy (planowany 

termin podpisania umowy – ok. 09.05.2022 roku), z zastrzeżeniem iż: 

1.1. Okres realizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej, o której jest mowa powyżej (§3 

punkt 1.1 swz) wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień oraz ewentualnie dokumentu 

umożliwiającego realizację prac budowlano – instalacyjnych, nie będzie dłuższy niż 80 dni od 

daty podpisania umowy. 

1.2. Okres realizacji prac budowlano – instalacyjnych, nie będzie dłuższy niż 230 dni od daty 

podpisania umowy. Ostateczny termin realizacji tego elementu przedmiotu zamówienia zależeć 

będzie od treści oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia 

terminu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie 

stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide 

kryterium oceny ofert. Oceniane skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia nie 

dotyczy wykonania prac projektowych oraz uzyskiwania wszelkich uzgodnień i pozwoleń, o 

których jest mowa w §3 punkt 1.1 swz. 

2. §11 swz – po zmianie zapis otrzymuje brzmienie: 

Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą trwa do 07 maja 2022 roku. 

3. §13 ust. 1 swz – po zmianie zapis otrzymuje brzmienie: 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 08.04.2022 roku do godziny 09:00. 

4. §13 ust. 2 swz – po zmianie zapis otrzymuje brzmienie: 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2022 roku o godzinie 11.00. 

5. §16 ust. 2 pkt b) swz – po zmianie zapis otrzymuje brzmienie: 
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b) Termin realizacji – x2: 

Opis kryterium: 0 punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca nie zadeklaruje skrócenia maksymalnego 

terminu realizacji zamówienia. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta, w której 

Wykonawca maksymalnie skróci termin realizacji umowy – ale nie krócej, niż tak aby po 

maksymalnym skróceniu termin realizacji umowy wynosił 180 dni (planowany termin 

podpisania umowy – ok. 09.05.2022 roku), z zastrzeżeniem iż punktowane będzie 

skrócenie terminu realizacji zamówienia o każde pełne 5 dni (tj. 5, 10 dni), pozostałe 

proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru: 

x2 = 20,0100
max


T

Tb
 

gdzie: Tb – ilość (krotność 5) dni skrócenia terminu realizacji zamówienia w danej ofercie 

 Tmax – maksymalne (krotność 5) skrócenie terminu realizacji zamówienia                                     

zaproponowane w ofercie  

Termin realizacji krótszy niż 180 dni od daty podpisania umowy, jest niezgodny z treścią postanowień swz, 

co oznacza, że oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy pzp. 

6. Część III, pkt 2 ppkt e) załącznika nr 5 do swz – po zmianie zapis otrzymuje brzmienie: 

e) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni liczonych od upływu terminu składania 

ofert, tj. do dnia 07 maja 2022 roku, 

7. Część III, pkt 3 załącznika nr 5 do swz – po zmianie zapis otrzymuje brzmienie: 

3. Deklarujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż ………. dni, (nie 

mniej niż 180 dni). 

8. §3 ust. 3 załącznika nr 6 do swz – po zmianie zapis otrzymuje brzmienie: 

3. Wszystkie opracowania dokumentacyjne wynikające z swz Wykonawca wykona w terminie 

umożliwiającym prawidłowe wykonanie całości zadania inwestycyjnego, nie dłuższym niż 80 dni, 

licząc od daty podpisania niniejszej umowy. 

 

Pozostałe zapisy swz nie ulegają zmianie. 
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