
 

Reguły,  20 lipca 2020 r.  
 
ZP.271.1.10.2020 
                                                                                                                   Wykonawcy 
                                                                                                                   biorący udział w postępowaniu  

 
 
 
 

Dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego nr  ZP.271.1.854.2020 na: „Opracowaniu  
       dokumentacji projektowej na przebudowę PSZOK w Regułach” 

 

 

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 15.07.2020 roku wpłynęło kolejne, poniższe 
pytanie od Wykonawcy do ww. postępowania: 

 
Pytanie nr 14 
Czy referencje muszą dotyczyć tylko projektanta z branży budowlano-konstrukcyjnej czy mogą być z 
branży architektonicznej?  

 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że zmienia treść rozdz. 

VIII. KRYTERIUM WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
w ust. 1. pkt. 2) na następującą „Doświadczenie w Projektowaniu – o wadze 20%” 
w ust. 4.2. na następującą  
W kryterium nr 2 „Doświadczenie w projektowaniu (DP)” punkty zostaną przyznane w skali punktowej 
od 0 do 20 punktów, na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Ofercie oraz 
sporządzonego przez Wykonawcę wykazu projektów (złożonego wraz z ofertą) dotyczących 
opracowania dokumentacji projektowej dla budowy, przebudowy lub rozbudowy Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert. 
2) Wykaz musi zawierać co najmniej: nazwę (opis) dokumentacji projektowej, nazwę podmiotu na rzecz 
którego projekty były realizowane, datę rozpoczęcia i zakończenia robót, imię, nazwisko, numer i zakres 
uprawnień projektanta, (Załącznik nr 5 do Ogłoszenia). 
3) Wykonawca w kryterium Doświadczenie w Projektowaniu może uzyskać następującą 
punktację:  
0 pkt – doświadczenie na stanowisku projektanta w opracowaniu co najmniej 2 dokumentacji 
budowy/przebudowy/rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
5 pkt – doświadczenie na stanowisku projektanta w opracowaniu co najmniej 3 dokumentacji 
budowy/przebudowy/rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
10 pkt – doświadczenie na stanowisku projektanta w opracowaniu co najmniej 4 dokumentacji 
budowy/przebudowy/rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
15 pkt - doświadczenie na stanowisku projektanta w opracowaniu co najmniej 5 - 6 dokumentacji 
budowy/przebudowy/rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 



 

20 pkt - doświadczenie na stanowisku projektanta w opracowaniu co najmniej 7 i więcej dokumentacji 
budowy/przebudowy/rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
 
Wykonawca w ramach kryterium „Doświadczenie w Projektowaniu” może wskazać 
doświadczenie jednej osoby Projektanta lub Zespołu (nie więcej niż trzy osoby).  
Jeżeli Wykonawca wskaże więcej niż 3 osoby do pełnienia danej funkcji, Zamawiający oceniał 
będzie jedynie te osoby, które zostały wskazane jako trzy pierwsze w kolejności. 
 
Ze względu na to, że wykaz doświadczenia osoby lub osób przewidzianych do realizacji niniejszego 
zamówienia stanowi integralną część oferty na podstawie, którego zostaną przyznane punkty nie 
podlega on uzupełnieniu. 
Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium Nr 2. 
Maksymalna ilość uzyskanych w ww. kryterium punktów wynosi 20. 
Wskazanie przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym” 2 dokumentacji opracowanych przez 
Projektanta lub Zespół Projektowy potwierdzonych w Załączniku nr 7 do Ogłoszenia, będzie traktowane 
jako deklaracja najmniejszego, dopuszczalnego doświadczenia i w związku z tym oferta w ww. 
kryterium otrzyma 0 pkt. 
 
W przypadku gdy Wykonawca w „Formularzu ofertowym” wskaże mniej niż 2 dokumentacje 
opracowane przez Projektanta lub Zespół Projektowy potwierdzone w Załączniku nr 7 do 
Ogłoszenia, oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań. 
 
W związku z wprowadzonymi zmianami zostanie załączony nowy załącznik nr 7. 
 

Zamawiający przypomina, że mając na względzie postanowienia zawarte w rozdz. VIII. 
KRYTERIUM WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ust. 4.2 wykonawca wraz z 
ofertą jest zobowiązany do złożenia wypełnionego załącznika nr 7 do Ogłoszenia. 
 
Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia w Rozdz. I. OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA w ust. 14. PRAWO OPCJI w pkt. 1 poprzez dodanie litery „j” 
1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na opracowaniu 
wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej:  
”j) opracowanie oceny skażenia gruntu (z uwagi na dotychczasowe użytkowanie PSZOKu)” 
 

W związku z otrzymaniem pytań do w/w postępowania i wprowadzonymi zmianami, 
Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert. 
W rozdz. IV. MIEJSCE oraz TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT treść ustępów 2 i 5 zostaje 
zmieniona na następującą: 

2. Termin składania ofert upływa dnia 23.07. 2020 r. o godz. 15:00 
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2020 r. godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego tj. w 

Urzędzie Gminy Michałowice, ul. Al. Powstańców Warszawy 1, Reguły, 05-816 Michałowice. 
 

Odpowiedniej modyfikacji ulega również treść rozdz. V. OPIS SPOSOBU 
PRZYGOTOWANIA OFERT ust. 19 tj.:  

„Nie otwierać przed: 23.07.2020 godz. 15.30.” 
  
  Z poważaniem  
 
 Wójt Gminy Michałowice 

/-/ Małgorzata Pachecka 


