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ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR1 

 
 

 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest:  
                   „Budowa Otwartej  Strefy Aktywności w miejscowości Turawa, Rzędów 

oraz Kadłub Turawski (z podziałem na trzy części)”. 
 

 
 Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) Zamawiający, przed upływem terminu 
składania ofert, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 
następującym zakresie: 
 

MIEJSCE, W KTÓRYM NALEŻY ZMIENIĆ  TEKST:  

Rozdział XIII punkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

BYŁO: 

1. Kryteria oceny ofert 
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 
punktów w kryteriach  
 
Nazwa kryterium  Waga % Maksymalna liczba punktów 
Cena ofertowa brutto  60 60  
Okres gwarancji jakości 20 20 
Doświadczenie Wykonawcy 20 20 
 
Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 punktów. 
Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową 
ocenę danej oferty. 
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Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:  
 
P = PC + PG + PD 
P – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę we wszystkich kryteriach 
PC – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena ofertowa brutto”  
PG – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Okres gwarancji 
jakości” 
PD - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Doświadczenie 
Wykonawcy” 
 

JEST: 

1. Kryteria oceny ofert 
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 
punktów w kryteriach  
 
Nazwa kryterium  Waga % Maksymalna liczba punktów 
Cena ofertowa brutto  60 60  
Okres gwarancji jakości 20 20 
Doświadczenie kierownika 20 20 
 
Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 punktów. 
Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową 
ocenę danej oferty. 
 
Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:  
P = PC + PG + PD 
P – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę we wszystkich kryteriach 
PC – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena ofertowa brutto”  
PG – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Okres gwarancji 
jakości” 
PD - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Doświadczenie 
kierowa” 
 

Rozdział XIII punkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

BYŁO: 

1.3. KRYTERIUM DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY: 
 

Za wskazanie dodatkowego zadania o charakterze i złożoności porównywalnej z 
zakresem niniejszego zamówienia, polegające na wykonaniu placów zabaw i/lub 
siłowni zewnętrznych którym mowa w rozdziale V punkt 2.3. podpunkt 1) 
Wykonawca otrzyma punkty za każdą kolejną wykonaną robotę według poniższej zasady 
- maksymalnie 20 pkt za wskazanie 5 zadań: 

1) Doświadczenie zawodowe Wykonawcy spełniające warunek udziału w 
postępowaniu – realizacja 2 zadań – 5 pkt. 

2) Doświadczenie zawodowe Wykonawcy spełniające warunek udziału w 
postępowaniu – realizacja 3 zadań – 10 pkt. 



3) Doświadczenie zawodowe Wykonawcy spełniające warunek udziału w 
postępowaniu - realizacja 4 zadań – 15 pkt. 

4) Doświadczenie zawodowe Wykonawcy spełniające warunek udziału w 
postępowaniu - realizacja 5 zadań – 20 pkt. 

 

UWAGA 
Wykonawca w formularzu oferty jest zobligowany określić doświadczenie 
projektanta zgodnie z powyższą zasadą. Wskazanie doświadczenia w ilości 
przekraczającej 5 zadań będzie punktowane jak za 5 zadań.  
 

JEST: 

1.3. KRYTERIUM DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY: 
Za wskazanie osoby (kierownika budowy) z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno 
– budowanych, która posiada doświadczenie związane ze sprawowaniem funkcji 
kierownika budowy/robót Wykonawca otrzyma punkty za każdą wskazaną usługę według 
poniższej zasady - maksymalnie 20 pkt za wskazanie 5 usług i więcej. 

1) Doświadczenie kierownika budowy przy 2 robotach budowlanych polegających na 
kierowaniu budową w zakresie wykonania placów zabaw i/lub siłowni 
zewnętrznych  – 5 pkt 

2) Doświadczenie kierownika budowy  przy 2 robotach budowlanych polegających na 
kierowaniu budową w zakresie wykonania placów zabaw i/lub siłowni 
zewnętrznych  – 10 pkt 

3) Doświadczenie kierownika budowy przy 4 robotach budowlanych polegających na 
kierowaniu budową  w zakresie wykonania placów zabaw i/lub siłowni 
zewnętrznych  - 15 pkt 

4) Doświadczenie kierownika budowy przy  5 robotach budowlanych i więcej polegających 
na kierowaniu budową w zakresie wykonania placów zabaw i/lub siłowni 
zewnętrznych - 20 pkt 

 

UWAGA 

Wykonawca w formularzu oferty jest zobligowany określić doświadczenie kierownika 
robót zgodnie z powyższą zasadą. Wskazanie doświadczenia w ilości przekraczającej  
5 zadania będzie punktowane jak za 5 zadania.  

 

W związku z powyższą zmianą zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, 
wskazany w punkcie XI SIWZ, do dnia: 15.07.2020r. do godz. 12:00. 
 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu: 

15.07.2020r. o godz. 12:15 

 

Zgodnie z punktem X.2.3. SIWZ Na opakowaniu oferty należy zamieścić następujące 
informację:  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
„Budowa Otwartej Strefy Aktywności 

W miejscowości Turawa, Rzędów oraz Kadłub Turawski 
(z podziałem na trzy części) – część ……………….” 

 
„Nie otwierać przed 15.07.2020r. przed godz. 12:15” 

 
 
 

 
 

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postają 
bez zmian. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 

1. Załącznik nr 1a - Formularz ofertowy - OSA – T – zmieniony 
2. Załącznik nr 1b - Formularz ofertowy - OSA – Rz – zmieniony 
3. Załącznik nr 1c - Formularz ofertowy - OSA - K.T – zmieniony 

 
 
Sporządziła: A.K.-G. 


