
WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: zmiany treśc SIWZ prowadzące do zmiany treści ogłoszenia

W związku z prowadzonym przez Gminę Kłobuck postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które
zostało ogłoszone w BZP pod nr 31731-2017w dniu 24.02.2017 r. na usługę polegającą na "Wykonaniu
dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych ul. Różanej, Konwaliowej i hm T. Sobisia w
Kłobucku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich", Zamawiający
działając na podstawie art. 38 ust. 4, ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w podany niżej sposób:

1. Zmianie ulegają zapisy Rozdziału XIII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY
OFERT w ust. 6.2 W zakresie KRYTERIUM 2 - DOŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW Pi(P) lit. a, b,c

Było:
"6.2 W zakresie KRYTERIUM 2 - DOŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW Pi(P)
Wykonawca w ramach tego kryterium zobowiązany jest do wykazania doświadczenia poszczególnych osób
wchodzących w skład zespołu projektantów, którzy będą brali udział w realizacji zamówienia, i którzy posiadają
uprawnienia do projektowania w zakresie objętym przedmiotem postępowania. Zgodnie z tym Wykonawca
może uzyskać max. 100 punktów.
Niewypełnienie oświadczenia  w Formularzu ofertowym o doświadczeniu projektanta w poszczególnej branży
spowoduje, że Zamawiający przyzna taką liczbę punktów, jak za opracowanie jednej dokumentacji projektowej
tj. 0 punktów.
Punkty w niniejszym kryterium obliczone będą wg następującego wzoru:

                                                       Pi(P) = PBD + PBI + DBE

gdzie poszczególne składniki oznaczają:

a) PBD - doświadczenie projektanta w branży drogowej
W przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności inżynieryjnej drogowej dysponuje doświadczeniem nabytym przy opracowaniu dokumentacji
projektowych w zakresie budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy drogi publicznej w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1440 z zm), o zaprojektowanej
długości jezdni min. 150,0 m o nawierzchni twardej, ulepszonej a dokumentacje te były wykonane przed
upływem terminu składania ofert, to Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów:
- za opracowanie jednej dokumentacji projektowej - otrzyma 0 punktów;
- za opracowanie dwóch dokumentacji projektowych - otrzyma 40 punktów;
- za opracowanie czterech dokumentacji projektowych - otrzyma 60 punktów;
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b) PBI - doświadczenie projektanta w branży instalacyjnej
W przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że osoba posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych dysponuje doświadczeniem nabytym przy opracowaniu dokumentacji
projektowych w zakresie budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy kanalizacji o zaprojektowanej długości min.
200,0 m a dokumentacje te były wykonane w okresie a przed upływem terminu składania ofert, to Wykonawca
otrzyma następującą ilość punktów:
- za opracowanie jednej dokumentacji projektowej - otrzyma 0 punktów;
- za opracowanie dwóch dokumentacji projektowych - otrzyma 10 punktów;
- za opracowanie czterech dokumentacji projektowych - otrzyma 15 punktów;

c) PBE - doświadczenie projektanta w branży elektrycznej
W przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że osoba posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
dysponuje doświadczeniem nabytym przy opracowaniu dokumentacji projektowych w zakresie budowy i/lub
przebudowy i/lub rozbudowy sieci elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego o zaprojektowanej długości sieci
min. 400,0 m a dokumentacje te były wykonane w okresie przed upływem terminu składania ofert, to
Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów:
- za opracowanie jednej dokumentacji projektowej - otrzyma 0 punktów;
- za opracowanie dwóch dokumentacji projektowych - otrzyma 15 punktów;
-za opracowanie czterech dokumentacji projektowych - otrzyma 25 punktów; "

Powinno być:
"6.2 W zakresie KRYTERIUM 2 - DOŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW Pi(P)
Wykonawca w ramach tego kryterium zobowiązany jest do wykazania doświadczenia poszczególnych osób
wchodzących w skład zespołu projektantów, którzy będą brali udział w realizacji zamówienia, i którzy posiadają
uprawnienia do projektowania w zakresie objętym przedmiotem postępowania. Zgodnie z tym Wykonawca
może uzyskać max. 100 punktów.

Punkty w niniejszym kryterium obliczone będą wg następującego wzoru:

                                                        Pi(P) = PBD + PBI + DBE

gdzie poszczególne składniki oznaczają:

a) PBD -  doświadczenie projektanta w branży drogowej
W przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że osoba wskazana w druku oferty, posiadająca uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej dysponuje doświadczeniem projektanta
nabytym przy opracowaniu dokumentacji projektowych w zakresie budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy
drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z
2016 r. poz.1440 z zm), o zaprojektowanej długości jezdni min. 150,0 m o nawierzchni twardej, ulepszonej a
dokumentacje te były wykonane przed upływem terminu składania ofert, to Wykonawca otrzyma następującą
ilość punktów:
- za opracowanie jednej dokumentacji projektowej - otrzyma 0 punktów;
- za opracowanie dwóch dokumentacji projektowych - otrzyma 40 punktów;
- za opracowanie czterech dokumentacji projektowych - otrzyma 60 punktów;

b) PBI - doświadczenie projektanta w branży instalacyjnej
W przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że osoba wskazana w druku oferty, posiadającej uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych dysponuje doświadczeniem projektanta nabytym
przy opracowaniu dokumentacji projektowych w zakresie budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy kanalizacji o
zaprojektowanej długości min. 200,0 m a dokumentacje te były wykonane w okresie a przed upływem terminu
składania ofert, to Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów:
- za opracowanie jednej dokumentacji projektowej - otrzyma 0 punktów;
- za opracowanie dwóch dokumentacji projektowych - otrzyma 10 punktów;
- za opracowanie czterech dokumentacji projektowych - otrzyma 15 punktów;
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c) PBE -  doświadczenie projektanta w branży elektrycznej
W przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że osoba wskazana w druku oferty, posiadającej uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych dysponuje doświadczeniem projektanta nabytym przy opracowaniu dokumentacji
projektowych w zakresie budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy sieci elektroenergetycznych oświetlenia
ulicznego o zaprojektowanej długości sieci min. 400,0 m a dokumentacje te były wykonane w okresie przed
upływem terminu składania ofert, to Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów:
- za opracowanie jednej dokumentacji projektowej - otrzyma 0 punktów;
- za opracowanie dwóch dokumentacji projektowych - otrzyma 15 punktów;
- za opracowanie czterech dokumentacji projektowych - otrzyma 25 punktów;

UWAGA:
Brak zadeklarowania w pkt. 7 formularza oferty osoby projektanta z imienia i nazwiska spowoduje odrzucenie
oferty z uwagi na  niezgodność z treścią SIWZ.

Niewypełnienie w Formularzu oferty opisu usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej, w której
uczestniczyła wskazana osoba w charakterze projektanta spowoduje, że Zamawiający przyzna taką liczbę
punktów, jak za opracowanie jednej dokumentacji  projektowej tj. 0 punktów.

Jeżeli w formularzu oferty opis usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej będzie budził
wątpliwości Zamawiającego, to punkty zostaną przyznane tylko za to doświadczenie, które będzie można
odczytać wprost z opisu usługi."

Ponadto
2. Zmienia się Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1do SIWZ. Aktualnie obowiązującym staje się
załącznik nr 1a (załączony do pisma).

3. Zmienia się wzór umowy, stanowiący załącznik nr  do SIWZ. Aktualnie obowiązującym staje się załącznik nr
8a (załączony do pisma).

Liczba załączników: 2
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