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IZP.271.2.2020        Pilzno, dn. 13-02-2020 r. 

 
 

ZMIANA 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

PN. OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA 
ZADANIA PN. „BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKA NA WODĘ PITNĄ ORAZ NADBUDOWA 

I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA 
 

 
 
 Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zmienia treść SIWZ  
w następujący sposób tj. 
 
Tom I:  Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 
 
1) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

 
„8. Warunki udziału w postępowaniu 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki 
udziału w postępowaniu: 
1) zdolność techniczna i zawodowa: 

 
a) doświadczenie Wykonawcy: 
Wykonawca ma wykazać, że w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 
usługę – wykonał projekt budowlany lub wykonawczy dla budowy zbiornika na wodę  
o pojemności całkowitej min. 500 m3; 
 
b) kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób: 
Wykonawca wskaże osoby (kluczowy personel), które będą uczestniczyły  
w wykonywaniu zamówienia, spełniające następujące wymagania: 
 
b1) Projektant branży sanitarnej - posiadający następujące kwalifikacje zawodowe i 

doświadczenie: 
- uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci wodociągowych  

(w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) lub uprawnienia 
budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie 
odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia lub uprawnienia uznane 
przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz.65) w zakresie odpowiadającym przedmiotowi 
niniejszego zamówienia, 

- w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, pełnił funkcję 
projektanta branży sanitarnej przy opracowaniu projektu dla budowy zbiornika  
na wodę o pojemności całkowitej min. 500 m3. 

 
b2) Projektant branży konstrukcyjnej - posiadający następujące kwalifikacje zawodowe i 

doświadczenie: 
- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

bez ograniczeń (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) lub 
uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
w zakresie odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia lub uprawnienia 
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uznane przez właściwy organ zgodnie z ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz.65) w zakresie odpowiadającym przedmiotowi 
niniejszego zamówienia, 

- co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu  
w w/w specjalności. 

 
8.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego 
zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
W odniesieniu do warunków w niniejszym postępowaniu (lit. a i b), Wykonawcy mogą 
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji 
których te zdolności są wymagane.” 
 
2) w pkt 10.4.1. ppkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 
„2) wykaz osób, zawierający wskazanie kluczowego personelu, wraz z informacjami  
na temat: 
- uprawnień budowlanych (data ich wydania, specjalność i zakres), 
- doświadczenia, 
- podstawy do dysponowania daną osobą.” 
 
3) pkt 20.1 i 20.2 otrzymują brzmienie: 

„20.1. Kryteria oceny ofert 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami oceny ofert: 

 

Lp. Nazwa Opis 
Waga  
w % 

1 Cena (C) 
Cena brutto oferty podana w formularzu nr 1 
„Oferta” 

60 

2 

Doświadczenie  
zawodowe 
projektanta 
branży 
sanitarnej (D) 

Pod uwagę będzie brane doświadczenie  
zawodowe projektanta branży sanitarnej   
w pełnieniu funkcji projektanta branży sanitarnej 
przy opracowaniu projektu/ów dla budowy 
zbiornika/ów na wodę o pojemności całkowitej 
min. 300 m3 każdy. W tym kryterium będzie brane 
pod uwagę doświadczenie wykraczające poza 
wymagane doświadczenie z pkt. 8 tj. będą 
punktowane inne opracowania projektowe niż te, 
które posłużą do wykazania spełniania warunku 
udziału w postępowaniu. Liczą się tylko projekty 
opracowane w okresie ostatnich 10 lat przed 
upływem terminu składania ofert. 
W tym kryterium brane będzie pod uwagę 
doświadczenie  zawodowe projektanta branży 
sanitarnej wykazane w załączniku do oferty 
„Dodatkowe doświadczenie zawodowe 
projektanta branży sanitarnej”- formularz  
nr 1a. Punktacja zostanie przyznana zgodnie  
z pkt 20.2. 

40 
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20.2. Opis sposobu oceny ofert. 
Ocenie będą podlegały tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 
 
Każda oferta zostanie oceniona w następujący sposób: 
1) W pierwszej kolejności zostanie obliczona liczba punktów osobno dla każdego 

kryterium wg poniższych wzorów: 
 

a) liczba punktów w kryterium „Cena” (C) zostanie obliczona według wzoru: 
 

 C min 

C = ---------  x  60 
C o  

gdzie: 
C min     - cena brutto oferty najtańszej  
C o        - cena brutto oferty ocenianej 

 
b) liczba punktów w kryterium „Doświadczenie  zawodowe projektanta branży 

sanitarnej” (D) zostanie przyznana w następujący sposób: 
 
Liczba punktów zostanie przyznana na podstawie informacji zawartych 
w załączniku do oferty „Dodatkowe doświadczenie zawodowe projektanta 
branży sanitarnej” - formularz nr 1a. W tym formularzu należy wykazać 
dodatkowe doświadczenie tj. inne niż wymagane w pkt 8. Natomiast 
doświadczenie wymagane na podstawie pkt 8 będzie zawarte w wykazie 
osób, który będzie przedstawiany na późniejszym etapie postępowania 
przetargowego. 
Wykonawca, który nie wykaże dodatkowego doświadczenia lub nie złoży  
wraz z ofertą przedmiotowego załącznika - otrzyma w tym kryterium 0 pkt. 
W tym kryterium można wykazać się maksymalnie 2 dodatkowo 
opracowanymi projektami dotyczącymi budowy zbiornika na wodę  
o pojemności całkowitej min. 300 m3. Za każdy projekt wykazany w tym 
formularzu Wykonawca otrzyma 20 pkt. tj. w tym kryterium Wykonawca może 
otrzymać maksymalnie 40 pkt. Jeżeli przedmiotem jednego projektu była 
budowa co najmniej dwóch zbiorników na wodę  
o pojemności całkowitej min. 300 m3 każdy, to zostanie przyznane 40 pkt. 
 
Wykonawca nie może zmienić osoby projektanta wskazanej  
w Formularzu nr 1a „Dodatkowe doświadczenie  zawodowe projektanta 
branży sanitarnej”.  
Jeżeli w wykazie osób zostanie wskazana inna osoba niż w załączniku  
do oferty, to Zamawiający ponownie oceni ofertę w tym kryterium i 
Wykonawca otrzyma 0 pkt. 
Jeżeli Zamawiający będzie wzywał Wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 ustawy 
Pzp do uzupełnienia wykazu osób i w wyniku tego uzupełnienia (zmiany lub 
złożenia nowego wykazu) Wykonawca zgłosi inną osobę niż wskazaną  
w załączniku do oferty, to Zamawiający ponownie oceni ofertę w tym kryterium 
i Wykonawca otrzyma 0 pkt. 
Jeżeli w wyniku złożenia lub uzupełnienia wykazu osób okaże się,  
że projektant nie posiada dodatkowego doświadczenia, to Zamawiający 
odpowiednio skoryguje przyznaną punktację w tym kryterium. 

 
2) Następnie zostanie obliczona suma punktów za poszczególne kryteria (S).  

S = C + D [pkt] 
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Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę 
punktów.” 

 
4) Formularze nr: 1, 1a i 4a otrzymują brzmienie jak w załączeniu. 

 
5) W formularzach nr 2 i 3 instrukcja sporządzenia oświadczenia otrzymuje 

brzmienie: 
 
„Instrukcja sporządzenia oświadczenia: 

- Dział II należy rozbudować, jeżeli występuje więcej niż jeden podmiot. Dział II jest 
wypełniany również w przypadku kiedy Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu  
w odniesieniu do osoby Projektanta.” 
 
 
Tom II: Wzór umowy 
 
1) § 3 otrzymuje brzmienie:  

„§ 3 
1. Wykonawca ustanawia następujących projektantów: 
- projektant branży sanitarnej: ……………………….. 
- projektant branży konstrukcyjnej: ……………………….. 
Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o zmianę projektanta, pod warunkiem,  
iż proponowany projektant spełnia wymagania postawione w SIWZ, a w przypadku 
projektanta branży sanitarnej posiada dodatkowe doświadczenie nie mniejsze  
niż odpowiadające punktacji przyznanej ofercie w kryterium oceny ofert „Doświadczenie  
zawodowe projektanta branży sanitarnej”. 
2. Ponadto Wykonawca ustanowi projektantów w pozostałym zakresie.” 
 
 
Tom III:  Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 
 
Zmiana założeń z dn. 12-08-2019 r. 
 
W miejsce zapisu: 
„Zakłada się że zbiorniki zostaną wykonane z ocynkowanych galwanicznie paneli stalowych 
….” 
wprowadza się zapis: 
„Zakłada się że zbiorniki zostaną wykonane z ocynkowanych paneli stalowych ….” 
 
 
 
 Ponadto Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert (określone  
w pkt 18 IDW) w następujący sposób tj.: 
- termin składania ofert zostaje zmieniony na: do 03-03-2020 r. do godziny 12:00, 
- termin otwarcia ofert zostaje zmieniony na: 03-03-2020 r. godzina 12:10. 
 
 



 

Formularz nr 1 
OFERTA 

 
NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: 

„OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  
DLA ZADANIA PN. „BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKA NA WODĘ PITNĄ ORAZ 

NADBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA” 
IZP.271.2.2020 

 
Ja/my niżej podpisana/y/i oświadczam/y, że: 
 
1. Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

Lp. 
Nazwa Wykonawcy /  

Nazwy Wykonawców1 

Adres Wykonawcy /  
Adresy Wykonawców1 

   

   

 
1  w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać 

nazwy (firmy) i adresy wszystkich członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej  

 
2. Dane do korespondencji: 

- adres e-mail: ………….…………….. 
- faks:              ………………………... 

 
3. Zapoznałam/em/liśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

– w tym jej zmianami i wyjaśnieniami – i jestem/śmy związana/y/i jej postanowieniami. 
 

4. Niniejszym oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia (w tym jej zmianami i wyjaśnieniami),  
za poniższe wynagrodzenie: 

 

      CENA BRUTTO:   .......................................... zł 
 

Wykonawca informuje, że: 

- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego*. 
- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
w odniesieniu do następujących towarów lub usług ………………………… 
……………………., których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania. Wartość towaru lub usługi powodująca obowiązek podatkowy  
u Zamawiającego wynosi: ………………………. zł netto.* 
(* - niepotrzebne skreślić) 
 

5. Zobowiązuję/emy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w SIWZ. 
 
6. Akceptuję/emy warunki płatności określone w SIWZ. 
 
7. Wykonawca oświadcza, że (* - niepotrzebne skreślić): 

*   zamówienie wykona osobiście tj. bez udziału podwykonawców*; 
* zamierza powierzyć wykonanie następujących części zamówienia poniższym 
podwykonawcom*: 



 

 

Lp. Część zamówienia 
Firma podwykonawcy  

(jeżeli jest znana na tym etapie) 

   

 

8. W związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
oświadczam/y, że wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i  
w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym 
uczestnikom postępowania: 

 

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

Strony w ofercie 

od  do 

    

 

9. Jestem(śmy) związany(i) ofertą przez okres wskazany w SIWZ. 
 
10. Oświadczam(y), że zgodnie z definicjami zawartymi w art. 104-106 ustawy  

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej jestem(śmy) 
mikroprzedsiębiorcą* / małym przedsiębiorcą* / średnim przedsiębiorcą*. 
 

11. W przypadku wybrania mojej/naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję(emy) się 
do zawarcia  umowy (zgodnie z jej wzorem zawartym w SIWZ) w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

12. Oświadczam(y), że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub  
art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  
w niniejszym postępowaniu (1) 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  
Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

 

13. Informuję/emy, że (* - niepotrzebne skreślić): 
*  jako załącznik do oferty składam/y formularz „Dodatkowe doświadczenie zawodowe 

projektanta branży sanitarnej”.  
*   nie składam/y formularza „Dodatkowe doświadczenie zawodowe projektanta branży 

sanitarnej”. 
 
Wraz z ofertą składam/y oświadczenia i dokumenty wymagane w SIWZ. 

 

 

 

Miejscowość i data: ..............................  ...................................................... 
       Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 

* niepotrzebne skreślić 



 

 
Formularz nr 1a 

 
Załącznik do oferty 

„Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa 
nowego zbiornika na wodę pitną oraz nadbudowa i przebudowa istniejącego zbiornika” 

IZP.271.2.2020 
 

Lp. 
Nazwa Wykonawcy /  

Nazwy Wykonawców1 

Adres Wykonawcy /  
Adresy Wykonawców1 

   

   

 
1  w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać 
nazwy (firmy) i adresy wszystkich członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej 

 
DODATKOWE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE PROJEKTANTA  

BRANŻY SANITARNEJ 
 

W celu umożliwienia Zamawiającemu oceny mojej/naszej oferty w kryterium 
„Doświadczenie zawodowe projektanta branży sanitarnej” (D) oświadczam/y  
co następuje: 
 
1) Funkcję projektanta branży sanitarnej będzie pełniła następująca osoba: 

Pani/Pan ………………………..…………………. posiadająca/y następujące dodatkowe 
doświadczenie (poza wymaganym w pkt 8 IDW): 
 

Lp. 
Nazwa projektu z ogólnym opisem 
zaprojektowanego/ych zbiornika/ów  

na wodę (w tym pojemność całkowita) 

Data 
opracowania 

projektu 
Nazwa inwestora 

    

    

 
 
 
 
Miejscowość i data: ..............................  ...................................................... 

       Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 
 



 

Formularz nr 4a 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia pn. Opracowanie kompleksowej 
dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa nowego zbiornika na wodę pitną 
oraz nadbudowa i przebudowa istniejącego zbiornika” - IZP.271.2.2020 

  

 

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU 
 do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia 
 

 

Ja/My niżej podpisany/a/i działając w imieniu i na rzecz: 

Nazwa innego podmiotu  Adres innego podmiotu  

 

 

 

 

zobowiązuję(emy) się do oddania Wykonawcy:  

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

   

 
 
do dyspozycji niezbędnych zasobów tj. osobę Projektanta branży …………………… 

Pana/Panią …………….….., na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia, 

zamawianego przez Gminę Pilzno. 

 

 

 

 

Miejscowość i data: ...................         ………....................................... 
Podpis(y) osoby/osób  

reprezentującej/ych inny podmiot 


