
Spółka Komunalna DORZECZE BIAŁEJ Spółka z o.o. 
ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów 
tel. 014 62-10-562  faks. 014 62-10-564 
www.dorzeczebialej.pl   biuro@dorzeczebialej.pl  

 

 

  

 
Tuchów 

 

 
Ciężkowice 

 

 
Ryglice 

 

 
Rzepiennik  
Strzyżewski 

 

 
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Spółka z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów 

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS: 0000218925 - Kapitał zakładowy: 61 682 000,00 PLN NIP: 993-04-06-600 REGON: 852747825 

 
 

 

Tuchów, 22.04.2020r. 
L.Dz. DIR/218/PZ/P/ZP3-20/04/2020/424 

 
Zainteresowani udziałem  
w postępowaniu znak ZP-3/20 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami 
w miejscowości Rzepiennik Suchy, gm. Rzepiennik Strzyżewski”. Znak postępowania ZP-3/20. 

 
MODYFIKACJA TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Zamawiający – Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. modyfikuje zapisy treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na Zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami 
w miejscowości Rzepiennik Suchy, gm. Rzepiennik Strzyżewski”  w następujący sposób: 
 

1. W pkt 11 SIWZ w ten sposób, że: 
 
‐ zamiast: 

 
11.1 Ofertę należy złożyć za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu 
w terminie do dnia 04.05.2020r., do godz. 10:00. 

11.2 Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 
11.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.05.2020r., do godz. 10:10. 
11.4 Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 

miniPortalu i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza 
prywatnego. 

11.5 Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
11.6 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z 

otwarcia ofert 
 
‐ powinno być: 

 
11.1 Ofertę należy złożyć za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu 
w terminie do dnia 08.05.2020r., do godz. 10:00. 

11.2 Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 
11.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.05.2020r., do godz. 10:10. 
11.4 Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 

miniPortalu i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza 
prywatnego. 



11.5 Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
11.6 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z 

otwarcia ofert 
 

2. W pkt 13 SIWZ w ten sposób, że: 
 
‐ zamiast: 

 
13.1 Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu: 

 
a) cena brutto oferty /przedmiotu zamówienia/ – 60%  

 
 Oferta najtańsza otrzyma 60 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły: 

 
Cn/Cb x 100 x 60% = ilość punktów 

gdzie: 
Cn – najniższa cena oferty brutto /przedmiotu zamówienia/ spośród ofert nieodrzuconych, 
Cb      – cena oferty brutto /przedmiotu zamówienia/ oferty badanej, 
100     – wskaźnik stały, 
60%    – procentowe znaczenie kryterium ceny oferty brutto /przedmiotu zamówienia/ 
 

b)  okres gwarancji i rękojmi jakości obejmujący przedmiot zamówienia – 20% 
  

Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi jakości obejmujący przedmiot 
zamówienia wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, a maksymalny 
60 miesiące. Okres gwarancji i rękojmi jakości należy zadeklarować w pełnych latach, od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. W ramach niniejszego kryterium 
Zamawiający żąda od Wykonawcy zrównania okresu gwarancji z okresem rękojmi jakości 
obejmujący przedmiot zamówienia. 
 
Zamawiający przyzna punktację za powyższe kryterium w następujący sposób: 

 Oferta z okresem gwarancji i rękojmi jakości obejmujący przedmiot zamówienia 60 miesięcy  
i więcej otrzyma – 20 pkt  

 Oferta z okresem gwarancji i rękojmi jakości obejmujący przedmiot zamówienia 48 miesięcy 
otrzyma – 10 pkt  

 Oferta z okresem gwarancji i rękojmi jakości obejmujący przedmiot zamówienia 36 miesięcy 
otrzyma – 0 pkt  

 
Uwaga. Jeżeli Wykonawca w ramach kryterium okres gwarancji i rękojmi jakości obejmujący przedmiot zamówienia 
zaoferuje okres gwarancji i rękojmi jakości obejmujący przedmiot zamówienia krótszy niż minimalny, tj. 36 miesięcy, 
wówczas jego oferta – jako niezgodna z treścią SIWZ – zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. 
Z kolei jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi jakości obejmujący przedmiot zamówienia dłuższy niż 60 
miesiące, wówczas Zamawiający przyzna Wykonawcy maksymalną ilość punktów dla tego kryterium tj. 20 punktów, tak 
jak za 60 miesięczny okres gwarancji, a w umowie wskaże zaoferowany w ofercie termin gwarancji i rękojmi jakości. 
Przyjęcie w ofercie przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi innego niż wskazał do wyboru Zamawiający, jeżeli okres 
ten będzie przekraczał 36 miesięcy, spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego przy ocenie oferty wykonawcy, że 
przypisana zostanie ofercie wartość punktów  odpowiadająca niższemu progowi punktowemu. 
 
c) dodatkowe doświadczenie kierownika budowy – 20%  
W ramach niniejszego kryterium Zamawiający będzie oceniać dodatkowe doświadczenie kierownika 
budowy  posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru w 
powyższej specjalności  i przyznawać punkty jeżeli osoba ta pełniła funkcję kierownika budowy lub 



inspektora nadzoru przy ukończonych robotach budowlanych polegających na budowie lub 
przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej i/lub deszczowej o łącznej długości sieci 
co najmniej 5 km.  
 
Uwaga. Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w 
taki sposób, że stanowi on  całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami niezbędnymi do ich 
funkcjonowania, a Inwestor uzyskał ostateczną zgodę na użytkowanie. 
 
Punktacja za dodatkowe doświadczenie kierownika budowy przyznawana będzie w następujący 
sposób: 

L.p. 
Dodatkowe doświadczenie kierownika budowy posiadającego uprawnienia 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Punktacja 

1 

Pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru przy kolejnej, drugiej (2) 
ukończonej robocie budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie sieci 
kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej i/lub deszczowej o łącznej długości sieci co 
najmniej 5 km  

10  pkt 

2 

Pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru przy kolejnej, trzeciej (3) 
ukończonej robocie budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie sieci 
kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej i/lub deszczowej o łącznej długości sieci co 
najmniej 5 km  

20 pkt  

 
Uwaga: Wskazując na dodatkowe doświadczenie kierownika budowy niedopuszczalne jest dzielenie kontraktu na którym 
wskazana przez Wykonawcę osoba pełniła funkcję kierownika budowy na mniejsze odcinki spełniające wymóg 2 km celem 
uzyskania większej ilości punktów. 
 
Dla przeprowadzenia oceny ofert [tj. uzyskania określonej ilości punktów w ramach niniejszego 
kryterium] każdy Wykonawca przedłoży  przy ofercie następujące dokumenty: 

a. wykaz wskazujący:  
 osobę dedykowaną przez wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy, 

posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub 
inspektora nadzoru w powyższej specjalności oraz określający  

 roboty budowlane (wykaz) przy których osoba dedykowana do pełnienia funkcji  
kierownika budowy, pełniła funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru. 
Wykazane ukończone roboty budowlane, o których mowa powyżej muszą polegać na 
budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej i/lub deszczowej 
o łącznej długości sieci co najmniej 5 km.  
 

Wykaz wykonawca winien sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 
 
b. dowody określające czy wykazane ukończone roboty budowlane zostały wykonane należycie, 

w szczególności zawierające informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o 
których mowa jest oświadczenie Wykonawcy. Oświadczenie dodatkowo winno 
wskazywać nr telefonu i stanowisko osoby która będzie mogła potwierdzić wykazaną robotę. 
Zamawiający pomocniczo załączył do SIWZ wzór (załącznik 7b) według, którego 
należy złożyć oświadczenie. 

c. z treści przedłożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wykazane roboty 
budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończone oraz że dedykowana osoba pełniła przy ich realizacji funkcje kierownika budowy 
lub inspektora nadzoru. 

 
Uwaga. Wyżej wymienione dowody potwierdzające, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz że dedykowana osoba pełniła przy ich realizacji funkcje 



kierownika budowy lub inspektora nadzoru muszą zostać załączone przez Wykonawcę wraz z ofertą, gdyż dokumenty te 
nie podlegają złożeniu na podstawie art. 26 ust1 ustawy PZP ani uzupełnieniu w trybie art. 26 ust 3 ustawy PZP na 
późniejszym etapie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. 
 
Jeżeli osoba dedykowana przez wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy nie posiada 
dodatkowego doświadczenia w realizacji robót wskazanych w ramach niniejszego kryterium tj. 
wykonawca nie wykaże dodatkowego doświadczenia kierownika budowy – Zamawiający w takim 
przypadku  przyzna  wykonawcy 0 pkt. 
 
Zamawiający  przyzna również  wykonawcy 0 pkt w ramach niniejszego kryterium w następujących 
sytuacjach: 

 nieprzedłożenia przy ofercie wypełnionego wykazu z robotami dodatkowymi 
stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ 

 nieprzedłożenia przy ofercie dowodów, potwierdzających że wykazane roboty budowlane 
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone 
oraz że dedykowana osoba pełniła przy ich realizacji funkcje kierownika budowy lub 
inspektora nadzoru zgodnie z wymaganiami Zamawiającego; 

 z treści przedłożonych dokumentów nie wynika, że roboty budowlane zostały wykonane 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz że dedykowana 
osoba pełniła funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru 
 

W przypadku podzielenia pojedynczego kontraktu wykonanego w ramach jednej (1) umowy z 
Inwestorem, na którym wskazana przez Wykonawcę osoba pełniła funkcję kierownika budowy lub 
inspektora nadzoru na mniejsze odcinki spełniające wymóg 5 km celem uzyskania większej ilości 
punktów – Zamawiający będzie traktował ją jako jedną (1) robotę budowlaną i tylko za jedną będzie 
ją premiował. 

 
UWAGA: W ramach niniejszego kryterium wykonawca nie może wykazywać doświadczenia kierownika budowy w 
kierowaniu robotą budowlaną, stanowiącą potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w 
pkt 5.2 lit. b) SIWZ. 
 
13.2 Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny ofertowej 

brutto przedmiotu zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi jakości obejmujący przedmiot 
zamówienia i dodatkowego doświadczenia kierownika budowy wyznaczonego do realizacji 
niniejszego zamówienia. Łączna liczba punktów jaką może otrzymać oferta Wykonawcy jest 
równa sumie liczby punktów za kryterium cena ofertowa brutto za przedmiot zamówienia, za 
kryterium okres gwarancji i rękojmi jakości obejmujący przedmiot zamówienia i za kryterium 
dodatkowe doświadczenie kierownika budowy wyznaczonego do realizacji zamówienia.  

 
‐ powinno być: 

 
13.1 Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu: 

 
a) cena brutto oferty /przedmiotu zamówienia/ – 60%  

 
 Oferta najtańsza otrzyma 60 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły: 

 
Cn/Cb x 100 x 60% = ilość punktów 

gdzie: 
Cn – najniższa cena oferty brutto /przedmiotu zamówienia/ spośród ofert nieodrzuconych, 
Cb      – cena oferty brutto /przedmiotu zamówienia/ oferty badanej, 
100     – wskaźnik stały, 
60%    – procentowe znaczenie kryterium ceny oferty brutto /przedmiotu zamówienia/ 



 
b) okres gwarancji i rękojmi jakości obejmujący przedmiot zamówienia – 32% 

  
Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi jakości obejmujący przedmiot 
zamówienia wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, a maksymalny 
60 miesiące. Okres gwarancji i rękojmi jakości należy zadeklarować w pełnych latach, od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. W ramach niniejszego kryterium 
Zamawiający żąda od Wykonawcy zrównania okresu gwarancji z okresem rękojmi jakości 
obejmujący przedmiot zamówienia. 
 
Zamawiający przyzna punktację za powyższe kryterium w następujący sposób: 

 Oferta z okresem gwarancji i rękojmi jakości obejmujący przedmiot zamówienia 60 miesięcy  
i więcej otrzyma – 32 pkt  

 Oferta z okresem gwarancji i rękojmi jakości obejmujący przedmiot zamówienia 48 miesięcy 
otrzyma – 16 pkt  

 Oferta z okresem gwarancji i rękojmi jakości obejmujący przedmiot zamówienia 36 miesięcy 
otrzyma – 0 pkt  

 
Uwaga. Jeżeli Wykonawca w ramach kryterium okres gwarancji i rękojmi jakości obejmujący przedmiot zamówienia 
zaoferuje okres gwarancji i rękojmi jakości obejmujący przedmiot zamówienia krótszy niż minimalny, tj. 36 miesięcy, 
wówczas jego oferta – jako niezgodna z treścią SIWZ – zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. 
Z kolei jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi jakości obejmujący przedmiot zamówienia dłuższy niż 60 
miesiące, wówczas Zamawiający przyzna Wykonawcy maksymalną ilość punktów dla tego kryterium tj. 32 punkty, tak jak 
za 60 miesięczny okres gwarancji, a w umowie wskaże zaoferowany w ofercie termin gwarancji i rękojmi jakości. Przyjęcie 
w ofercie przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi innego niż wskazał do wyboru Zamawiający, jeżeli okres ten będzie 
przekraczał 36 miesięcy, spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego przy ocenie oferty wykonawcy, że przypisana zostanie 
ofercie wartość punktów  odpowiadająca niższemu progowi punktowemu. 
 
c) dodatkowe doświadczenie kierownika budowy – 8%  
W ramach niniejszego kryterium Zamawiający będzie oceniać dodatkowe doświadczenie kierownika 
budowy  posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru w 
powyższej specjalności  i przyznawać punkty jeżeli osoba ta pełniła funkcję kierownika budowy lub 
inspektora nadzoru przy ukończonych robotach budowlanych polegających na budowie lub 
przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej i/lub deszczowej o łącznej długości sieci 
co najmniej 5 km.  
 
Uwaga. Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w 
taki sposób, że stanowi on  całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami niezbędnymi do ich 
funkcjonowania, a Inwestor uzyskał ostateczną zgodę na użytkowanie. 
 
Punktacja za dodatkowe doświadczenie kierownika budowy przyznawana będzie w następujący 
sposób: 

L.p. 
Dodatkowe doświadczenie kierownika budowy posiadającego uprawnienia 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Punktacja 

1 

Pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru przy kolejnej, drugiej (2) 
ukończonej robocie budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie sieci 
kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej i/lub deszczowej o łącznej długości sieci co 
najmniej 5 km  

4  pkt 

2 

Pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru przy kolejnej, trzeciej (3) 
ukończonej robocie budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie sieci 
kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej i/lub deszczowej o łącznej długości sieci co 
najmniej 5 km  

8 pkt  

 



Uwaga: Wskazując na dodatkowe doświadczenie kierownika budowy niedopuszczalne jest dzielenie kontraktu na którym 
wskazana przez Wykonawcę osoba pełniła funkcję kierownika budowy na mniejsze odcinki spełniające wymóg 2 km celem 
uzyskania większej ilości punktów. 
 
Dla przeprowadzenia oceny ofert [tj. uzyskania określonej ilości punktów w ramach niniejszego 
kryterium] każdy Wykonawca przedłoży  przy ofercie następujące dokumenty: 

a. wykaz wskazujący:  
 osobę dedykowaną przez wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy, 

posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub 
inspektora nadzoru w powyższej specjalności oraz określający  

 roboty budowlane (wykaz) przy których osoba dedykowana do pełnienia funkcji  
kierownika budowy, pełniła funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru. 
Wykazane ukończone roboty budowlane, o których mowa powyżej muszą polegać na 
budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej i/lub deszczowej 
o łącznej długości sieci co najmniej 5 km.  
 

Wykaz wykonawca winien sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 
 
b. dowody określające czy wykazane ukończone roboty budowlane zostały wykonane należycie, 

w szczególności zawierające informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o 
których mowa jest oświadczenie Wykonawcy. Oświadczenie dodatkowo winno 
wskazywać nr telefonu i stanowisko osoby która będzie mogła potwierdzić wykazaną robotę. 
Zamawiający pomocniczo załączył do SIWZ wzór (załącznik 7b) według, którego 
należy złożyć oświadczenie. 

c. z treści przedłożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wykazane roboty 
budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończone oraz że dedykowana osoba pełniła przy ich realizacji funkcje kierownika budowy 
lub inspektora nadzoru. 

 
Uwaga. Wyżej wymienione dowody potwierdzające, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz że dedykowana osoba pełniła przy ich realizacji funkcje 
kierownika budowy lub inspektora nadzoru muszą zostać załączone przez Wykonawcę wraz z ofertą, gdyż dokumenty te 
nie podlegają złożeniu na podstawie art. 26 ust1 ustawy PZP ani uzupełnieniu w trybie art. 26 ust 3 ustawy PZP na 
późniejszym etapie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. 
 
Jeżeli osoba dedykowana przez wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy nie posiada 
dodatkowego doświadczenia w realizacji robót wskazanych w ramach niniejszego kryterium tj. 
wykonawca nie wykaże dodatkowego doświadczenia kierownika budowy – Zamawiający w takim 
przypadku  przyzna  wykonawcy 0 pkt. 
 
Zamawiający  przyzna również  wykonawcy 0 pkt w ramach niniejszego kryterium w następujących 
sytuacjach: 

 nieprzedłożenia przy ofercie wypełnionego wykazu z robotami dodatkowymi 
stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ 

 nieprzedłożenia przy ofercie dowodów, potwierdzających że wykazane roboty budowlane 
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone 
oraz że dedykowana osoba pełniła przy ich realizacji funkcje kierownika budowy lub 
inspektora nadzoru zgodnie z wymaganiami Zamawiającego; 

 z treści przedłożonych dokumentów nie wynika, że roboty budowlane zostały wykonane 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz że dedykowana 
osoba pełniła funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru 



 
W przypadku podzielenia pojedynczego kontraktu wykonanego w ramach jednej (1) umowy z 
Inwestorem, na którym wskazana przez Wykonawcę osoba pełniła funkcję kierownika budowy lub 
inspektora nadzoru na mniejsze odcinki spełniające wymóg 5 km celem uzyskania większej ilości 
punktów – Zamawiający będzie traktował ją jako jedną (1) robotę budowlaną i tylko za jedną będzie 
ją premiował. 
UWAGA: W ramach niniejszego kryterium wykonawca nie może wykazywać doświadczenia kierownika budowy w 
kierowaniu robotą budowlaną, stanowiącą potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w 
pkt 5.2 lit. b) SIWZ. 
 
13.2 Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny ofertowej 

brutto przedmiotu zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi jakości obejmujący przedmiot 
zamówienia i dodatkowego doświadczenia kierownika budowy wyznaczonego do realizacji 
niniejszego zamówienia. Łączna liczba punktów jaką może otrzymać oferta Wykonawcy jest 
równa sumie liczby punktów za kryterium cena ofertowa brutto za przedmiot zamówienia, za 
kryterium okres gwarancji i rękojmi jakości obejmujący przedmiot zamówienia i za kryterium 
dodatkowe doświadczenie kierownika budowy wyznaczonego do realizacji zamówienia.  

 
3. W związku z powyższym wprowadza się modyfikację załącznika nr2 do SIWZ – druk 

„OFERTA”  
 
 
Powyższe zmiany dotyczą całej treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy 
traktować je jako obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego. Pozostałe zapisy Specyfikacji 
Istotnych Warunków zamówienia nie ulegają zmianie.  
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