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ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 
 

 
Dotyczy: 

 
Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation – 
Rozbudowa i modernizacja sieci światłowodowej 

 
W formularzu (znak sprawy: WI-1-MC-381-05/17) Zaproszenie do składania ofert dla zamówień 
publicznych o wartości powyżej 50 000 zł a poniżej 30 000 euro na ‘Zintegrowany system 
oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation - Rozbudowa i modernizacja sieci 
światłowodowej’.  
 
Pkt. 2a otrzymuje brzmienie: 
 
„termin wykonania zamówienia: do 150 dni od dnia podpisania umowy”. 
 
Pkt. 4 otrzymuje brzmienie: 
 
„Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
 

• cena  60% 

zasady oceny: 
W ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 60. 
Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę netto za realizację zamówienia otrzyma maksymalną 
ilość punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów, wg wzoru: 
 
Wartość punktowa = ( najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych (netto) / cena (netto) badanej 
oferty ) * 60 
 

• termin realizacji  20% 
zasady oceny: 
W ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 20. 
Zamawiający kolejno ocenianym ofertom przyznaje punkty według następujących zasad: 
Termin realizacji: 100 dni lub mniej – 20 pkt. 
Termin realizacji: z przedziału od 101 do 150 dni – wartość punktowa zostanie obliczona zgodnie 
ze wzorem: 
Wartość punktowa = (150 - termin realizacji z badanej oferty (liczba dni) ) * 0,4  
 

• czas usunięcia usterki / awarii  20% 
zasady oceny: 
W ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 20. 
Zamawiający kolejno ocenianym ofertom przyznaje punkty według następujących zasad: 

•  24 godzin – 20 pkt. 

• do 48 godzin – 15 pkt. 

• do 5 dni – 10 pkt. 
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• do 10 dni – 5 pkt. 

• do 14 dni – 0 pkt. 

 

Czas usunięcia usterki / awarii przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż 14 dni.” 
 

W Projekcie Umowy (znak sprawy: WI-1-MC-381-05/17) na: ‘Zintegrowany system oznakowania 
nawigacyjnego z elementami e-Navigation - Rozbudowa i modernizacja sieci światłowodowej’.  
 
§4 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 
 

„Strony ustalają następujące termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy: do 150 dni od dnia 

podpisania umowy”. 
 
W Formularzu Oferty (znak sprawy: WI-1-MC-381-05/17) dla zamówień publicznych o wartości 
powyżej 50 000 zł a poniżej 30 000 euro na: ‘Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego 
z elementami e-Navigation - Rozbudowa i modernizacja sieci światłowodowej’.  
 
pkt. 1c otrzymuje brzmienie: 
 
„czas usunięcia usterki / awarii: ==========================” 
 
W  Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia na ‘Zintegrowany system oznakowania 
nawigacyjnego z elementami e-Navigation - Rozbudowa i modernizacja sieci światłowodowej’.  
 
Punkt 8.13 Otrzymuje brzmienie: 
  
„Sprawdzenie własności rur doziemnych RHDPE powinno polegać na sprawdzeniu wymiarów 
geometrycznych, w tym grubości ścianki, obecności rowkowanej warstwy poślizgowej wewnętrznej, 
odporności na ciśnienie robocze powietrza, a także współczynnika owalności. Sprawdzeniu należy 
również poddać siłę trzymania złączek skrętnych rur doziemnych. Inspekcji wzrokowej można 
również poddać występowanie oznaczeń i prawidłowych kodów paskowych rur.” 
 


