
zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest: 
 

14.4.2.3. W kryterium „Termin gwarancji i rękojmi na cały obiekt wraz z 
wyposażeniem”, Wykonawca może uzyskać maksymalnie 30 punktów.  

14.4.2.4. Ocena ostateczna dla kryterium „Termin gwarancji i rękojmi na cały 
obiekt wraz z wyposażeniem” zostanie obliczona wg wzoru: 

 

                                            Pi(G) =  
maxG

Gi
  x  30 

 
gdzie: 

 Pi(G) Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium "Termin 
gwarancji i rękojmi na cały obiekt wraz z wyposażeniem" 

 G max Najdłuższy termin gwarancji spośród wszystkich ofert 
niepodlegających odrzuceniu   

Gi Termin gwarancji oferty badanej wyrażonej w pełnych miesiącach 

 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia być powinno: 
 

14.4.2.3. W kryterium „Termin gwarancji i rękojmi na cały obiekt wraz z 
wyposażeniem”, Wykonawca może uzyskać maksymalnie 25 punktów.  

14.4.2.4. Ocena ostateczna dla kryterium „Termin gwarancji i rękojmi na cały 
obiekt wraz z wyposażeniem” zostanie obliczona wg wzoru: 

 

                                            Pi(G) =  
maxG

Gi
  x  25 

 
gdzie: 

 Pi(G) Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium "Termin 
gwarancji i rękojmi na cały obiekt wraz z wyposażeniem" 

 G max Najdłuższy termin gwarancji spośród wszystkich ofert 
niepodlegających odrzuceniu   

Gi Termin gwarancji oferty badanej wyrażonej w pełnych miesiącach 

 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest: 
 
14.4.3. Ocena ostateczna dla kryterium „doświadczenie kierownika budowy w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej (Kb)” zostanie dokonana na 
podstawie załączonych do oferty  wzorów foteli w następujący sposób:  

                                            Pi(Kb) =  
maxKb

Kbi
  x  5 

 

 



gdzie: 

 Pi(Kb) Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium " 
doświadczenie kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej (Kb)” 

 Kb max Najdłuższe doświadczenie powyżej 5 lat (maksymalne 10 lat, jeżeli 
kierownik budowy będzie miał dłuższe niz dziesięć lat wówczas do 
oceny bedzie przyjęte 10 lat)  

Kbi Doświadczenie kierownika oferty badanej 

 
Maksymalna liczba punktów przyznana w tym kryterium wynosi 5 punktów. 
14.4.4. Ocena ostateczna dla kryterium „doświadczenie kierownika budowy w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (Ks)” 
zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty  wzorów foteli 
w następujący sposób:  

                                            Pi(Ks) =  
maxKs

Ksi
  x  5 

gdzie: 

 Pi(Ks) Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium 
"doświadczenie kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (Ks)” 

 Ks max Najdłuższe doświadczenie powyżej 5 lat (maksymalne 10 lat, jeżeli 
kierownik budowy będzie miał dłuższe niz dziesięć lat wówczas do 
oceny bedzie przyjęte 10 lat)  

Ksi Doświadczenie kierownika oferty badanej 

 
Maksymalna liczba punktów przyznana w tym kryterium wynosi 5 punktów. 
 
14.4.5. Ocena ostateczna dla kryterium „doświadczenie kierownika budowy w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych (Ke)” zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty 
 wzorów foteli w następujący sposób:  

                                            Pi(Ke) =  
maxKe

Kei
  x  5 

gdzie: 

 Pi(Ke) Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium 
"doświadczenie kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych (Ke)” 

 Ke max Najdłuższe doświadczenie powyżej 5 lat (maksymalne 10 lat, jeżeli 
kierownik budowy będzie miał dłuższe niz dziesięć lat wówczas do 
oceny bedzie przyjęte 10 lat)  

Kei Doświadczenie kierownika oferty badanej 

 
Maksymalna liczba punktów przyznana w tym kryterium wynosi 5 punktów. 



w specyfikacji istotnych warunków zamówienia być powinno: 
14.4.3. Ocena ostateczna dla kryterium „doświadczenie kierownika budowy w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej (Kb)” zostanie dokonana na 
podstawie załączonego wykazu osób załącznik nr 5 do SIWZ do oferty 
w następujący sposób: 

                                            Pi(Kb) =  
maxKb

Kbi
  x  5 

gdzie: 

 Pi(Kb) Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium " 
doświadczenie kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej (Kb)” 

 Kb max Najdłuższe doświadczenie powyżej 5 lat (maksymalne 10 lat, jeżeli 
kierownik budowy będzie miał dłuższe niz dziesięć lat wówczas do 
oceny bedzie przyjęte 10 lat)  

Kbi Doświadczenie kierownika oferty badanej 

 
Maksymalna liczba punktów przyznana w tym kryterium wynosi 5 punktów. 
14.4.4. Ocena ostateczna dla kryterium „doświadczenie kierownika budowy w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (Ks)” 
zostanie dokonana na podstawie załączonego wykazu osób załącznik nr 5 
do SIWZ do oferty w następujący sposób:  

                                            Pi(Ks) =  
maxKs

Ksi
  x  5 

gdzie: 

 Pi(Ks) Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium 
"doświadczenie kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (Ks)” 

 Ks max Najdłuższe doświadczenie powyżej 5 lat (maksymalne 10 lat, jeżeli 
kierownik budowy będzie miał dłuższe niz dziesięć lat wówczas do 
oceny bedzie przyjęte 10 lat)  

Ksi Doświadczenie kierownika oferty badanej 

 
Maksymalna liczba punktów przyznana w tym kryterium wynosi 5 punktów. 
 
14.4.5. Ocena ostateczna dla kryterium „doświadczenie kierownika budowy w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych (Ke)” zostanie dokonana na podstawie załączonego wykazu 
osób załącznik nr 5 do SIWZ do oferty w następujący sposób: 

                                            Pi(Ke) =  
maxKe

Kei
  x  5 

 

 

 



gdzie: 

 Pi(Ke) Ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium 
"doświadczenie kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych (Ke)” 

 Ke max Najdłuższe doświadczenie powyżej 5 lat (maksymalne 10 lat, jeżeli 
kierownik budowy będzie miał dłuższe niz dziesięć lat wówczas do 
oceny bedzie przyjęte 10 lat)  

Kei Doświadczenie kierownika oferty badanej 

 
Maksymalna liczba punktów przyznana w tym kryterium wynosi 5 punktów. 
 


