
Gdańsk, dnia 29.06.2015r. 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki  
ul. Łąkowa 1-2 
80-743 Gdańsk 
tel.: (58)300-92-12,  
tel. komórkowy: 888822206 
 
Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Numer postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 8/ZP/2015 
Przedmiot zamówienia: roboty budowlane polegające na wymianie dźwigu osobowego (demontaż 
starego dźwigu, dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego) w Domu Muzyka (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 
Gdańsk); usługi polegające na serwisie dźwigu; 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony; 
Zamawiający:  Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk); 
 
Zamawiający informuje, że w trybie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zmienia treść zapisów Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Zmienia treść SIWZ dotyczy niżej wskazanych zapisów. 
 
Treść przed zmianą (punkt XII.2.1 SIWZ): 
„2.1. Cena (koszty eksploatacji dźwigu osobowego) oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe brutto za 
wykonanie całości przedmiotu zamówienia (usługi polegające na serwisie dźwigu osobowego). Jest to 
kwota, wyrażona w złotych polskich zawierająca podatek od towarów i usług (VAT), wskazana w punkcie 
nr 2 formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), tj. wartość brutto za usługi polegające na serwisie dźwigu 
za cały okres trwania umowy (3 lata).”  
 
Treść po zmianie (punkt XII.2.1 SIWZ): 
„2.1. Cena (koszty serwisowania dźwigu osobowego) oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe brutto 
za wykonanie całości przedmiotu zamówienia (usługi polegające na serwisie dźwigu osobowego). Jest to 
kwota, wyrażona w złotych polskich zawierająca podatek od towarów i usług (VAT), wskazana w punkcie 
nr 2 formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), tj. wartość brutto za usługi polegające na serwisie dźwigu 
za cały okres trwania umowy (3 lata).”  
_________________________________________________________________________________ 
 
Treść przed zmianą (punkt XX.1 SIWZ): 
„1. W oparciu o kryterium oceny ofert Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają 
wymaganiom  przedstawionym w niniejszej SIWZ.”  
 
Treść po zmianie (punkt XX.1 SIWZ): 
„1. W oparciu o kryteria oceny ofert Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają 
wymaganiom przedstawionym w niniejszej SIWZ. Punkty za poszczególne kryteria wyliczone będą wg 
podanych wzorów.  Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w zakresie poszczególnych 
kryteriów. Ilość punktów obliczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.” 
 
 



 
 
 
Treść przed zmianą (punkt XX.2.2 SIWZ): 
2.2. Punkty za koszty serwisowania dźwigu osobowego (cena za usługi polegające na serwisie dźwigu) 
w okresie 3 lat, będą obliczane wg następującego wzoru: 
                                                                   

najniższe koszty serwisowania dźwigu wskazane w ofercie  
(spośród złożonych ofert podlegających ocenie)  

liczba punktów = ----------------------------------------------------------------------------------- x 4,5% x 100 
koszty eksploatacji dźwigu wskazane  

w badanej oferty 
 
 
 
Treść po zmianie (punkt XX.2.2 SIWZ): 
2.2. Punkty za koszty serwisowania dźwigu osobowego (cena za usługi polegające na serwisie dźwigu) 
w okresie 3 lat, będą obliczane wg następującego wzoru: 
                                                                   

najniższe koszty serwisowania dźwigu wskazane w ofercie  
(spośród złożonych ofert podlegających ocenie)  

liczba punktów = ----------------------------------------------------------------------------------- x 4,5% x 100 
koszty serwisowania dźwigu wskazane  

w badanej oferty 
 
 
 
 
 
 
 


