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I ZMIANA TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych 

zawiadamia się o dokonaniu zmiany treści SIWZ na zadanie pn:  

 

„Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubniany w roku szkolnym 2020/2021” 

  

Zmianie ulega punkt 2.2 ROZDZIAŁ XXIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW 
 

Jest: 

2.2 wiek środka transportu przewidzianego do realizacji zamówienia [W] 40% ( max. 40 pkt)  

 

a)  punkty za wiek środka transportu z minimalną liczbą 15 miejsc siedzących  (+kierowca) –  

max 20 pkt. 

b)  punkty za wiek środka transportu z minimalną liczbą 25 miejsc siedzących (+ kierowca) –  

max 20 pkt. 

 

Punkty za wiek środka transportu przyznawane będą na podstawie wskazanego przez Wykonawcę  

w Formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) wieku wyrażonego w pełnych latach według 

następujących zasad:  

- wiek środka transportu poniżej 5 lat = 20 pkt.  

- wiek środka transportu między 5 lat a 7 lat = 10 pkt.  

- wiek środka transportu między 8 lat a 10 lat = 5 pkt.  

- wiek środka transportu między 11 lat a 12 lat = 0 pkt. 

 

Liczba punktów zostanie przyznana według poniższego wzoru: 

Liczba punktów = punkty za wiek śr. transportu z min. liczbą 15 miejsc +  punkty za wiek śr. transportu 

z min liczbą 25 miejsc  

 

Wykonawca w formularzu oferty jest zobligowany określić wiek środka transportu powyżej 12 lat. 

Każdy wiek środka transportu będzie punktowany zgodnie z powyższą zasadą. Inne wartości będą 
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zaniżane w dół (np. liczba 5 i 9 miesięcy będzie traktowana jako 5 lat). W przypadku wpisania  

w formularzu oferty wieku środka transportu poniżej 12 lat zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. 

 

Uwaga: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

 

Powinno być:  

2.3 wiek środka transportu przewidzianego do realizacji zamówienia [W] 40% ( max. 40 pkt)  

 

a)  punkty za wiek środka transportu z minimalną liczbą 15 miejsc siedzących  (+kierowca) –  

max 20 pkt. 

b)  punkty za wiek środka transportu z minimalną liczbą 25 miejsc siedzących (+ kierowca) –  

max 20 pkt. 

 

Punkty za wiek środka transportu przyznawane będą na podstawie wskazanego przez Wykonawcę  

w Formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) wieku wyrażonego w pełnych latach według 

następujących zasad:  

- wiek środka transportu poniżej 5 lat = 20 pkt.  

- wiek środka transportu między 5 lat a 7 lat = 10 pkt.  

- wiek środka transportu między 8 lat a 10 lat = 5 pkt.  

- wiek środka transportu między 11 lat a 12 lat = 0 pkt. 

 

Liczba punktów zostanie przyznana według poniższego wzoru: 

Liczba punktów = punkty za wiek śr. transportu z min. liczbą 15 miejsc +  punkty za wiek śr. transportu 

z min liczbą 25 miejsc  

 

Wykonawca w formularzu oferty jest zobligowany określić wiek środka transportu poniżej 12 lat. Każdy 

wiek środka transportu będzie punktowany zgodnie z powyższą zasadą. Inne wartości będą zaniżane 

w dół (np. liczba 5 i 9 miesięcy będzie traktowana jako 5 lat). W przypadku wpisania  

w formularzu oferty wieku środka transportu powyżej 12 lat zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. 

 

Uwaga: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

 
Powyższe zmiany są integralną częścią SIWZ i nie wymagają zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.  
 

 

Z poważaniem 


