
 

 

„Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego” 

 
Siechnice, 26 czerwca 2020 r. 

 
INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 10 

Dot. przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: 

Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego. 
(Ogłoszenie w DUUE nr 2020/S 085-200193, przesłane do publikacji w dniu 27.04.2020, ukazało się w               
dniu 30.04.2020 r.) 
Niniejsza informacja została ogłoszona w DUUE 
 
Zamawiający, Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o., działając na podstawie art. 38 ust.              
2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 –                     
dalej ustawa Pzp) informuje,  
że dokonuje zmiany w zapisach SIWZ w następujący sposób  
 
Zmiana 1  
 
Rozdział VIII ust. 12 pkt 3) lit A Instrukcji dla Wykonawców (IDW) 
 
było:  
 
A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat                

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie                
wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej: 

dwa zadania polegające na budowie (w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane                   
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Prawo budowlane”) lub przebudowie                   
(w rozumieniu art. 3 pkt 7a ustawy Prawo budowlane):  

I. obiektu (z wyłączeniem obiektów przemysłowych) spełniającego warunki: 

− powierzchnia min. 2000 m2,  

− wartość wykonanych robót budowlanych min. 10.000.000,00 zł 

II. obiektu (z wyłączeniem obiektów przemysłowych) spełniającego warunki: 

− wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło na potrzeby ogrzewania EU nie większym niż 15             
kWh/m2*rok 

ma być: 

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat                
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie                
wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej: 

jedno zadanie polegające na budowie (w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane                   
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Prawo budowlane”) lub przebudowie                   
(w rozumieniu art. 3 pkt 7a ustawy Prawo budowlane) obiektu spełniającego łącznie warunki:  
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- budynek użyteczności publicznej opisany w par. 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12               
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie              
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065); 

− powierzchnia min. 1000 m2,  

− wartość wykonanych robót budowlanych min. 5.000.000,00 zł brutto. 

Zmiana 2 
 
Rozdział VIII ust. 12 pkt 3) lit B ppkt 1 lit b Instrukcji dla Wykonawców (IDW) 
było:  
 
b) Doświadczenie zawodowe(*2) na stanowisku kierownika budowy (kierownika robót) w wyżej wskazanej           
specjalności, w tym przy minimum (warunki łączne):  

1) jednej robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu (z wyłączeniem            
obiektów przemysłowych) o powierzchni min. 2000 m2  

2) jednej robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu (z wyłączeniem            
obiektów przemysłowych) i o wskaźniku rocznego zapotrzebowania na ciepło na por EU nie większą niż 15                
kWh/m2*rok. 

Jeżeli jedno doświadczenie kierownika budowy spełnia oba warunki. Zamawiający uzna warunek udziału za             
spełniony. 

ma być: 

b) Doświadczenie zawodowe(*2) na stanowisku kierownika budowy (kierownika robót) w wyżej wskazanej           
specjalności przy minimum jednej robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie            
obiektu o powierzchni min. 1000 m2. 

Zmiana 3  
 
Rozdział XIV Instrukcji dla Wykonawców (IDW) 
 
było: 
 
XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag             

tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone. Okoliczności, które mają wpływ               
na ocenę według kryteriów oceny ofert, nie mogą zostać uzupełnione ani wyjaśnione, z uwzględnieniem art.              
87 ustawy Pzp. 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:: 
1) Cena – P(C) – waga 60%, 
2) Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – P(D) – waga 30%, 
3) Okres udzielonej gwarancji P(G) - waga 10%. 
3. Zasady oceny za kryterium „Cena” – P(C). 
Punkty za kryterium „Cena" – maksymalnie 60 pkt – zostaną obliczone w następujący sposób: 

Pi (C) = 
C of, min 

x 60 
C of, bad 

gdzie: 

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Cena”; 

C of, min najniższa cena (łącznie z podatkiem VAT) spośród wszystkich ważnych         
i nieodrzuconych ofert; 

C of, bad cena oferty badanej (łącznie z podatkiem VAT). 
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4. Zasady oceny za kryterium „Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia" – P(D) -             
maksymalnie 30 pkt. 

W ramach tego kryterium ocenie będzie podlegać doświadczenie zawodowe osób wskazanych przez Wykonawcę             
do realizacji zamówienia jako: 

1) Kierownika budowy  
Za skierowanie do realizacji zamówienia osoby posiadającej następujące kwalifikacje:  

a) Wykonawca otrzyma po 5 punktów (maksymalnie 15 punktów) za doświadczenie zawodowe wskazanej            
osoby na stanowisku kierownika budowy (kierownika robót) przy robocie budowlanej polegającej na            
budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu o powierzchni min. 2000 m2 (za wyjątkiem obiektów             
przemysłowych) o wskaźniku rocznego zapotrzebowania na na ciepło na potrzeby ogrzewania EU nie             
większą niż 15 kWh/m2*rok.  

Jeżeli wykonawca wykaże jedną robotę budowlaną polegająca na budowie, przebudowie lub rozbudowie            
obiektu (z wyłączeniem obiektów przemysłowych) o powierzchni min. 2000 m2 i o wskaźniku rocznego              
zapotrzebowania na ciepło na por EU nie większą niż 15 kWh/m2*rok jako spełnienie warunku udziału w                
postępowaniu i tę samą robotę jako kryterium wyboru to wykonawca otrzyma 5 punktów za to               
doświadczenie. 

2) Kierownika robót sanitarnych  

a) Wykonawca otrzyma 4 punkty za pierwsze i 2 punkty za każde kolejne doświadczenie zawodowe              
(maksymalnie 10 punktów) wskazanej osoby na stanowisku kierownika robót sanitarnych przy robocie            
budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu (za wyjątkiem obiektów           
przemysłowych) w ramach których wykonano stropy grzewczo - chłodzące 

3) Kierownika robót elektrycznych  

a) Wykonawca otrzyma 3 punkty za pierwsze i 2 punkty za każde kolejne doświadczenie zawodowe              
(maksymalnie 5 punktów) wskazanej osoby na stanowisku kierownika robót sanitarnych przy robocie            
budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu (za wyjątkiem obiektów           
przemysłowych) w ramach których wykonano BMS 

5. Zasady oceny za kryterium „Gwarancja” - P(G) - maksymalnie 10 pkt 
W ramach tego kryterium ocenie będzie podlegać okres udzielonej przez wykonawcę gwarancji udzielanej zgodnie              
z warunkami SIWZ ponad termin wskazany w SIWZ: 

1) za udzielenie gwarancji obowiązującej przez okres dłuższy niż minimalny wymagany o 12 miesięcy - 5 pkt; 
2) za udzielenie gwarancji obowiązującej przez okres dłuższy niż minimalny wymagany o 24 miesięcy - 10 pkt. 
6. Ostateczna ocena punktowa: 
Ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą z działania: 

Pi = Pi (C) + Pi(D)+Pi(G)  

gdzie: 

Pi - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i"; 

Pi (C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Cena” (nie więcej niż 60 pkt.) 

Pi (D) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Doświadczenie osób skierowanych do realizacji                
zamówienia” (nie więcej niż 30 pkt.) 

Pi (G) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Gwarancja” (nie więcej niż 10 pkt.). 

7. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów            
w ostatecznej ocenie punktowej. 

8. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki                 
sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą                
ceną. 

 
ma być  
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XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag             

tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone. Okoliczności, które mają wpływ               
na ocenę według kryteriów oceny ofert, nie mogą zostać uzupełnione ani wyjaśnione, z uwzględnieniem art.              
87 ustawy Pzp. 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:: 
1) Cena – P(C) – waga 60%, 
2) Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – P(D) – waga 10%, 
3) Okres udzielonej gwarancji P(G) - waga 30%. 
3. Zasady oceny za kryterium „Cena” – P(C). 
Punkty za kryterium „Cena" – maksymalnie 60 pkt – zostaną obliczone w następujący sposób: 

Pi (C) = 
C of, min 

x 60 
C of, bad 

gdzie: 

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Cena”; 

C of, min najniższa cena (łącznie z podatkiem VAT) spośród wszystkich ważnych         
i nieodrzuconych ofert; 

C of, bad cena oferty badanej (łącznie z podatkiem VAT). 

4. Zasady oceny za kryterium „Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia" – P(D) -             
maksymalnie 10 pkt. 

W ramach tego kryterium ocenie będzie podlegać doświadczenie zawodowe osób wskazanych przez Wykonawcę             
do realizacji zamówienia jako: 

1) Kierownika budowy  

a) Wykonawca otrzyma po 2 punkty (maksymalnie 4 punkty) za doświadczenie zawodowe wskazanej osoby na              
stanowisku kierownika budowy (kierownika robót) przy robocie budowlanej polegającej na budowie,           
przebudowie lub rozbudowie budynek użyteczności publicznej opisanego w par. 3 pkt 6 Rozporządzenia             
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny              
odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  o powierzchni min. 1000 m2.  

Jeżeli wykonawca wskaże to samo jedno doświadczenie kierownika budowy jako spełniające warunki udziału i              
kryteria wyboru to wykonawca otrzyma 2 punkty.  

2) Kierownika robót sanitarnych  

a) Wykonawca otrzyma po 2 punkty (maksymalnie 4 punkty) za doświadczenie zawodowe wskazanej osoby na              
stanowisku kierownika robót sanitarnych przy robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub            
rozbudowie budynku użyteczności publicznej opisanego w par. 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra            
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać              
budynki i ich usytuowanie. 

3) Kierownika robót elektrycznych  

a) Wykonawca otrzyma po 1 punkcie (maksymalnie 2 punkty) za doświadczenie zawodowe osoby wskazanej             
na stanowisku kierownika robót sanitarnych przy robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie            
lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej opisanego w par. 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra             
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać              
budynki i ich usytuowanie. 

5. Zasady oceny za kryterium „Gwarancja” - P(G) - maksymalnie 30 pkt 
W ramach tego kryterium ocenie będzie podlegać okres udzielonej przez wykonawcę gwarancji udzielanej zgodnie              
z warunkami SIWZ ponad termin wskazany w SIWZ: 
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1) za udzielenie gwarancji obowiązującej przez okres dłuższy niż minimalny wymagany o 12 miesięcy - 15 pkt; 
2) za udzielenie gwarancji obowiązującej przez okres dłuższy niż minimalny wymagany o 24 miesięcy - 30 pkt. 
6. Ostateczna ocena punktowa: 
Ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą z działania: 

Pi = Pi (C) + Pi(D)+Pi(G)  

gdzie: 

Pi - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i"; 

Pi (C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Cena” (nie więcej niż 60 pkt.) 

Pi (D) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Doświadczenie osób skierowanych do realizacji                
zamówienia” (nie więcej niż 10 pkt.) 

Pi (G) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Gwarancja” (nie więcej niż 30 pkt.) 

7. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów            
w ostatecznej ocenie punktowej. 

8. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki                 
sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą                
ceną. 

 

Przedłużenie terminu  

Zamawiający, Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o.,działając na podstawie art. 38 ust. 6ustawy z               
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych informuje, zmienia termin składania i otwarcia ofert z dnia                  
10 lipca 2020r. na dzień 20 lipca 2020r.  

Godziny oraz sposób składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 
Zamawiający informuje, że zmiany stanowią integralną treść SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 
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