
           
Zielona Góra 5.08.2021 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zg. z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j.) , którego przedmiotem  jest Świadczenie
usługi  nadzoru  inwestorskiego  nad  pracami  projektowymi  i  robotami  budowlanymi  polegającymi  na
termomodernizacji  budynku  „L”  Szpitala  Uniwersyteckiego  im.  Karola  Marcinkowskiego  w  Zielonej
Górze  Sp.  z  o. o.  realizowanymi  w  systemie  „zaprojektuj  i  wybuduj”  w ramach  projektu  pn.
„Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej
Górze Sp. z o.o.”, nr sprawy: TZ.280.16.2021.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA ORAZ O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

I. Zawiadomienie o zmianie treści SWZ

Zamawiający informuje, że na podstawie  art. 286 ust. 1 ustawy dokonuje zmiany treści SWZ.
Miejsce w SWZ, w którym znajduje się zmieniona treść:
I.  ROZDZIAŁ  V.  PODSTAWY WYKLUCZENIA. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH, pkt. 3:
BYŁO:
Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy:
Warunek I (wynikający z art. 112 ust. 2 pkt 1) ustawy) – w zakresie zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Warunek  II (wynikający  z  art..  112  ust.  2  pkt  2)  ustawy)  –  w  zakresie  uprawnień  do  prowadzeni
określonej  działalności  gospodarczej  lub  zawodowej,  o  ile  wynika  to  z  odrębnych  przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Warunek  III (wynikający  z  art..  112  ust.  2  pkt  3)  ustawy)   – w  zakresie sytuacji  ekonomicznej  lub
finansowej.   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  
Warunek IV (wynikający z art. 112 ust. 2 pkt. 4) ustawy) – w zakresie zdolności technicznej i zawodowej. 
Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony
jeżeli Wykonawca wykaże, że w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
posiada:
1.  minimum  jedną  osobę,    skierowaną   do  pełnienia  funkcji  inspektora  nadzoru  robót  konstrukcyjno  -  
budowlanych, która:
a)  posiada  uprawnienia  budowlane  do  pełnienia  samodzielnych funkcji  w budownictwie  w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej  bez  ograniczeń  wydane  na  podstawie  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U.  z  2014  r.  poz.  1278  z  późń.  zm.)  lub  odpowiadające  im ważne  uprawnienia  wydane  na  podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały
wydane  obywatelom  państwa  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  oraz  Konfederacji  Szwajcarskiej,
z zastrzeżeniem przepisu art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 201 r. poz.
1332)  oraz  ustawy  z  22  grudnia  2015  r.  o zasadach  uznawania  kwalifikacji  zawodowych  nabytych  w
państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.)
oraz 
b) pełniła samodzielną funkcję techniczną jako inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
nad realizacją co najmniej jednej roboty budowlanej, wykonanej w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem
terminu  składania  ofert,  polegającej  na  termomodernizacji  budynku  użyteczności  publicznej,  którego
kubatura wynosiła nie mniej niż 15 000 m3, a wartość robót termomodernizacyjnych wynosiła co najmniej
1.500.000 zł brutto,
2. minimum jedną osobę    skierowaną   do pełnienia funkcji    inspektora nadzoru   w specjalności instalacyjnej  
w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych  (gazów  medycznych),
wodociągowych oraz kanalizacyjnych która:
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a)  posiada  uprawnienia  budowlane  do  pełnienia  samodzielnych funkcji  w budownictwie w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz.  1278  z  późń.  zm.)  lub  odpowiadające  im  ważne  uprawnienia  wydane  na  podstawie  wcześniej
obowiązujących  przepisów prawa lub  odpowiadające  im uprawnienia  budowlane,  które  zostały  wydane
obywatelom  państwa  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  oraz  Konfederacji  Szwajcarskiej,
z zastrzeżeniem przepisu art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2017 r. poz. 1332)
oraz ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich UE (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.)
oraz 
b) pełniła samodzielną funkcję techniczną jako inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci,  instalacji  i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, nad
realizacją co najmniej jednej roboty budowlanej, wykonanej w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem  terminu
składania  ofert, polegającej  na  termomodernizacji  budynku  użyteczności  publicznej,  którego  kubatura
wynosiła nie mniej niż 15 000 m3, a wartość robót termomodernizacyjnych wynosiła co najmniej 1.500.000
zł brutto,
3. minimum jedną osobę    skierowaną   do pełnienia funkcji    inspektora nadzoru   w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która:
a)  posiada  uprawnienia  budowlane  do  pełnienia  samodzielnych funkcji  w budownictwie  w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
wydane  na  podstawie  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  z  dnia  11  września  2014  r.  w
sprawie samodzielnych funkcji  technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 r. poz. 1278 z późń. zm) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub
odpowiadające  im  uprawnienia  budowlane,  które  zostały  wydane  obywatelom  państwa  Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji  Szwajcarskiej,  z  zastrzeżeniem przepisu art.  12a oraz innych
przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2017 r. poz. 1332) oraz ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji  zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz.  U. 2016 r.  poz. 65
z późn. zm.),
oraz 
b)  pełniła samodzielną funkcję techniczną, jako  inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, nad realizacją co najmniej jednej roboty
budowlanej,  wykonanej w ciągu ostatnich 3 lat  przed upływem  terminu składania ofert,  polegającej na
termomodernizacji budynku użyteczności publicznej, którego kubatura wynosiła nie mniej niż 15 000 m3,
a wartość robót termomodernizacyjnych wynosiła co najmniej 1.500.000 zł brutto,
4. minimum jedną osobę,   skierowaną   do pełnienia funkcji inspektora nadzoru projektowego w specjalności  
konstrukcyjno - budowlanej, która:
a)  posiada  uprawnienia  budowlane  do  projektowania  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  bez
ograniczeń wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 z późń. zm.)
lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa
lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państwa Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji  Szwajcarskiej,  z  zastrzeżeniem przepisu art.  12a oraz innych
przepisów ustawy  Prawo budowlane   (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  1332)  oraz  ustawy  z  22  grudnia  2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2016
r., poz. 65 z późn. zm.),
oraz
b) posiada doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (jako projektant) w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej,  nad  wykonaniem  dokumentacji  projektowej  dla co  najmniej  jednej roboty
budowlanej,  wykonanej w ciągu ostatnich  3  lat  przed upływem terminu składania  ofert,  polegającej  na
termomodernizacji budynku użyteczności publicznej , którego kubatura wynosiła nie mniej niż 15 000 m3, a
wartość robót termomodernizacyjnych wynosiła co najmniej 1.500.000 zł brutto,
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5.  minimum  jedną  osobę,  proponowaną  do  pełnienia  funkcji  inspektora  nadzoru  projektowego
w specjalności  instalacyjnej  w zakresie sieci,  instalacji  i  urządzeń cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych
(gazów medycznych), wodociągowych oraz kanalizacyjnych która:
a) posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie
rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury i  Rozwoju z dnia  11 września  2014 r.  w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 z późń. zm.) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia  wydane  na  podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów  prawa  lub  odpowiadające  im
uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji  Szwajcarskiej,  z zastrzeżeniem przepisu art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo
budowlane  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.),
oraz
b) posiada doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (jako projektant) w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych, nad wykonaniem dokumentacji projektowej dla co najmniej jednej roboty budowlanej,
wykonanej w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert polegającej na termomodernizacji
budynku użyteczności  publicznej,  którego kubatura  wynosiła  nie  mniej  niż  15 000 m 3,  a  wartość robót
termomodernizacyjnych wynosiła co najmniej 1.500.000 zł brutto,
6. minimum jedną osobę,   skierowaną   do pełnienia funkcji inspektora nadzoru projektowego w specjalności  
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która:
a) posiada uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278
z późń. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państwa
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a
oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz ustawy z 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z
2016 r., poz. 65 z późn. zm.),
oraz
b) posiada doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (jako projektant) w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, nad wykonaniem
dokumentacji  projektowej dla co najmniej jednej roboty budowlanej,  wykonanej w ciągu ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert polegającej na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej ,
którego kubatura wynosiła nie mniej niż 15 000 m3, a wartość robót termomodernizacyjnych wynosiła co
najmniej 1.500.000 zł brutto,

Wykonawca może w zakresie  przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu w punktach 1 i 4
oraz 2 i  5 oraz 3 i  6 wykazać tą samą osobę,  o ile posiada ona uprawnienia wykonawcze oraz do
projektowania jednocześnie. 
Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, nie może wykazać
tego  samego  przedsięwzięcia,  które  wykazane  zostało  w  ramach  kryterium  oceny  oferty
„ Doświadczenie zespołu nadzoru inwestorskiego”, w załączniku 1a do SWZ.

JEST:
Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy:
Warunek I (wynikający z art. 112 ust. 2 pkt 1) ustawy) – w zakresie zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Warunek  II (wynikający  z  art..  112  ust.  2  pkt  2)  ustawy)  –  w  zakresie  uprawnień  do  prowadzeni
określonej  działalności  gospodarczej  lub  zawodowej,  o  ile  wynika  to  z  odrębnych  przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Warunek  III (wynikający  z  art..  112  ust.  2  pkt  3)  ustawy)   – w  zakresie sytuacji  ekonomicznej  lub
finansowej.   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  
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Warunek IV (wynikający z art. 112 ust. 2 pkt. 4) ustawy) – w zakresie zdolności technicznej i zawodowej. 
Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony
jeżeli Wykonawca wykaże, że w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
posiada:
1.  minimum  jedną  osobę,    skierowaną   do  pełnienia  funkcji  inspektora  nadzoru  robót  konstrukcyjno  -  
budowlanych, która:
a)  posiada  uprawnienia  budowlane  do  pełnienia  samodzielnych funkcji  w budownictwie  w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej  bez  ograniczeń  wydane  na  podstawie  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U.  z  2014  r.  poz.  1278  z  późń.  zm.)  lub  odpowiadające  im ważne  uprawnienia  wydane  na  podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały
wydane  obywatelom  państwa  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  oraz  Konfederacji  Szwajcarskiej,
z zastrzeżeniem przepisu art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 201 r. poz.
1332)  oraz  ustawy  z  22  grudnia  2015  r.  o zasadach  uznawania  kwalifikacji  zawodowych  nabytych  w
państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.)
oraz 
b) pełniła samodzielną funkcję techniczną jako inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
nad  realizacją  co  najmniej  jednej roboty budowlanej  polegającej  na  termomodernizacji  budynku
użyteczności  publicznej,  którego  kubatura  wynosiła  nie  mniej  niż  15  000  m3,  a  wartość  robót
termomodernizacyjnych wynosiła co najmniej 1.500.000 zł brutto,
2  . minimum jedną osobę,   skierowaną   do pełnienia funkcji inspektora nadzoru projektowego w specjalności  
konstrukcyjno - budowlanej, która:
a)  posiada  uprawnienia  budowlane  do  projektowania  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  bez
ograniczeń wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 z późń. zm.)
lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa
lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państwa Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji  Szwajcarskiej,  z  zastrzeżeniem przepisu art.  12a oraz innych
przepisów ustawy  Prawo budowlane   (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  1332)  oraz  ustawy  z  22  grudnia  2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2016
r., poz. 65 z późn. zm.),
oraz
b) posiada doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (jako projektant) w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej,  nad  wykonaniem  dokumentacji  projektowej  dla co  najmniej  jednej roboty
budowlanej polegającej na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej, którego kubatura wynosiła
nie mniej niż 15 000 m3, a wartość robót termomodernizacyjnych wynosiła co najmniej 1.500.000 zł brutto,

Wykonawca może w zakresie  przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu w punktach 1 i  2
wykazać  tą  samą  osobę,  o  ile  posiada  ona  uprawnienia  wykonawcze  oraz  do  projektowania
jednocześnie. 
Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, nie może wykazać
tego  samego  przedsięwzięcia,  które  wykazane  zostało  w  ramach  kryterium  oceny  oferty
„ Doświadczenie zespołu nadzoru inwestorskiego”, w załączniku 1a do SWZ.

II.  ROZDZIAŁ  XV.  OPIS  KRYTERIÓW  OCENY  OFERT  WRAZ  Z  PODANIEM  WAG  TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT, ppkt. 2.2:
BYŁO:
2.2. Składnik  B – dotyczy kryterium „ doświadczenie zespołu nadzoru inwestorskiego” - (maksymalna
ilość  punktów jaką można uzyskać  w kryterium „doświadczenie  zespołu nadzoru inwestorskiego”
wynosi 18 pkt.)
Punkty zostaną przyznane wg następujących zasad:

Podkryterium „Inspektor nadzoru robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej”
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Oceniana jest liczba przedsięwzięć, w których - osoba dedykowana przez Wykonawcę do pełnienia funkcji
Inspektora nadzoru - wykonywała samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, jako inspektor nadzoru
inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.
Dla  potrzeb  oceny  ofert  w  ramach  podkryterium  Zamawiający  będzie  brał  pod  uwagę  maksymalnie
3 przedsięwzięcia, za które Wykonawca otrzyma po 1 pkt za każde (maksymalnie 3 pkt w podkryterium),
pod warunkiem spełnienia wymogów opisanych w Rozdziale V, pkt. 3 ppkt. 1a i 1b.

 Podkryterium  „Inspektor  nadzoru  robót  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych (gazów medycznych), wodociągowych i kanalizacyjnych”
Oceniana jest liczba przedsięwzięć, w których - osoba dedykowana przez Wykonawcę do pełnienia funkcji
Inspektora nadzoru - wykonywała samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, jako inspektor nadzoru
inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych (gazów medycznych), wodociągowych i kanalizacyjnych.
Dla  potrzeb  oceny  ofert  w  ramach  podkryterium  Zamawiający  będzie  brał  pod  uwagę  maksymalnie
3 przedsięwzięcia, za które Wykonawca otrzyma po 1 pkt za każde (maksymalnie 3 pkt w podkryterium),
pod warunkiem spełnienia wymogów opisanych w Rozdziale V, pkt. 3 ppkt. 2a i 2b.

Podkryterium „Inspektor nadzoru   w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń  
elektrycznych i elektromagnetycznych  ”  

Oceniana jest liczba przedsięwzięć, w których - osoba dedykowana przez Wykonawcę do pełnienia funkcji
Inspektora nadzoru - wykonywała samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, jako inspektor nadzoru
inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Dla  potrzeb  oceny  ofert  w  ramach  podkryterium  Zamawiający  będzie  brał  pod  uwagę  maksymalnie
3 przedsięwzięcia, za które Wykonawca otrzyma po 1 pkt za każde (maksymalnie 3 pkt w podkryterium),
pod warunkiem spełnienia wymogów opisanych w Rozdziale V, pkt. 3 ppkt. 3a i 3b.

Podkryterium „Inspektor nadzoru   p  rojektowego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej”  
Oceniana jest liczba przedsięwzięć, w których - osoba dedykowana przez Wykonawcę do pełnienia funkcji
Inspektora nadzoru - wykonywała samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, jako inspektor nadzoru
projektowego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.
Dla  potrzeb  oceny  ofert  w  ramach  podkryterium  Zamawiający  będzie  brał  pod  uwagę  maksymalnie
3 przedsięwzięcia, za które Wykonawca otrzyma po 1 pkt za każde (maksymalnie 3 pkt w podkryterium),
pod warunkiem spełnienia wymogów opisanych w Rozdziale V, pkt. 3 ppkt. 4a i 4b.

Podkryterium „Inspektor nadzoru   projektowego   w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych (gazów medycznych), wodociągowych i kanalizacyjnych”

Oceniana jest liczba przedsięwzięć, w których - osoba dedykowana przez Wykonawcę do pełnienia funkcji
Inspektora nadzoru - wykonywała samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, jako inspektor nadzoru
projketowego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych (gazów medycznych), wodociągowych i kanalizacyjnych.
Dla  potrzeb  oceny  ofert  w  ramach  podkryterium  Zamawiający  będzie  brał  pod  uwagę  maksymalnie
3 przedsięwzięcia, za które Wykonawca otrzyma po 1 pkt za każde (maksymalnie 3 pkt w podkryterium),
pod warunkiem spełnienia wymogów opisanych w Rozdziale V, pkt. 3 ppkt. 5a i 5b.

Podkryterium „Inspektor nadzoru projektowego   w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
urządzeń elektrycznych i elektromagnetycznych  ”  

Oceniana jest liczba przedsięwzięć, w których - osoba dedykowana przez Wykonawcę do pełnienia funkcji
Inspektora nadzoru - wykonywała samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, jako inspektor nadzoru
projektowego w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych
i elektroenergetycznych.
Dla  potrzeb  oceny  ofert  w  ramach  podkryterium  Zamawiający  będzie  brał  pod  uwagę  maksymalnie
3 przedsięwzięcia, za które Wykonawca otrzyma po 1 pkt za każde (maksymalnie 3 pkt w podkryterium),
pod warunkiem spełnienia wymogów opisanych w Rozdziale V, pkt. 3 ppkt. 6a i 6b.
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Aby  otrzymać  punkty  w  kryterium  Doświadczenie  zespołu  nadzoru  inwestorskiego  Wykonawca
zobowiązany jest złożyć razem z ofertą wykaz osób, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1a do
SWZ. 
Maksymalnie w każdym podkryterium Wykonawca może uzyskać 3 pkt (1 pkt za każde dodatkowe
przedsięwzięcie).  Tym  samym  Wykonawca  w  kryterium  „  doświadczenie  zespołu  nadzoru  
inwestorskiego” będzie mógł uzyskać maksymalnie 18 pkt (po 3 pkt w każdym podkryterium).

JEST:
2.2. Składnik  B – dotyczy kryterium „ doświadczenie zespołu nadzoru inwestorskiego” - (maksymalna
ilość  punktów jaką można uzyskać  w kryterium „doświadczenie  zespołu nadzoru inwestorskiego”
wynosi 18 pkt.)
Punkty zostaną przyznane wg następujących zasad:

Podkryterium „Inspektor nadzoru robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej”
Oceniana jest liczba przedsięwzięć, w których - osoba dedykowana przez Wykonawcę do pełnienia funkcji
Inspektora nadzoru - wykonywała samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, jako inspektor nadzoru
inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.
Dla  potrzeb  oceny  ofert  w  ramach  podkryterium  Zamawiający  będzie  brał  pod  uwagę  maksymalnie
3 przedsięwzięcia, za które Wykonawca otrzyma po 3 pkt za każde (maksymalnie  9 pkt w podkryterium),
pod warunkiem spełnienia wymogów opisanych w Rozdziale V, pkt. 3 ppkt. 1a i 1b.

 Podkryterium „Inspektor nadzoru   p  rojektowego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej”  
Oceniana jest liczba przedsięwzięć, w których - osoba dedykowana przez Wykonawcę do pełnienia funkcji
Inspektora nadzoru - wykonywała samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, jako inspektor nadzoru
projektowego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.
Dla  potrzeb  oceny  ofert  w  ramach  podkryterium  Zamawiający  będzie  brał  pod  uwagę  maksymalnie
3 przedsięwzięcia, za które Wykonawca otrzyma po 3 pkt za każde (maksymalnie  9 pkt w podkryterium),
pod warunkiem spełnienia wymogów opisanych w Rozdziale V, pkt. 3 ppkt. 2a i 2b.

Aby  otrzymać  punkty  w  kryterium  Doświadczenie  zespołu  nadzoru  inwestorskiego  Wykonawca
zobowiązany jest złożyć razem z ofertą wykaz osób, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1a do
SWZ po modyfikacji z dnia 5.08.2021 r.
Maksymalnie w każdym podkryterium Wykonawca może uzyskać    9   pkt (  3   pkt za każde dodatkowe  
przedsięwzięcie).  Tym  samym  Wykonawca  w  kryterium  „  doświadczenie  zespołu  nadzoru  
inwestorskiego” będzie mógł uzyskać maksymalnie 18 pkt (po   9   pkt w każdym podkryterium).  

W związku z  dokonanymi zmianami  w treści  SWZ,  zmianie  ulegają  następujące  załączniki  do
SWZ:
1. w miejsce dotychczasowego Załącznika nr 1a do SWZ Zamawiający wprowadza Załącznik nr 1a
do SWZ po modyfikacji z dnia 5.08.2021 roku;
2. w miejsce dotychczasowego Załącznika nr 2 do SWZ Zamawiający wprowadza Załącznik nr 2
do SWZ po modyfikacji z dnia 5.08.2021 roku;
3. w miejsce dotychczasowego Załącznika nr 3 do SWZ Zamawiający wprowadza Załącznik nr 3
do SWZ po modyfikacji z dnia 5.08.2021 roku;
4. w miejsce dotychczasowego Załącznika nr 5 do SWZ Zamawiający wprowadza Załącznik nr 5
do SWZ po modyfikacji z dnia 5.08.2021 roku;
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II. Zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

W związku z dokonaną zmianą treści SIWZ Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert
w następujący sposób: 

Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść:

1. Rozdział X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, pkt 2
Było: 2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 9 sierpnia 2021 r. o godzinie 10:00

Jest: 2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 13 sierpnia 2021 r. o godzinie 10:00

2. Rozdział XI.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, pkt 1
Było: 1.Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. 
do dnia 7 września 2021r. 
Jest: 1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. 
do dnia 11 września 2021r. 

3. ROZDZIAŁ XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, pkt 2
Było: 2.  Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 9 sierpnia 2021 r. do
godziny 10:00
Jest: 2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 13 sierpnia 2021 r. do
godziny 10:00

4. ROZDZIAŁ XII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, pkt 4
Było: 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 sierpnia 2021 r. o godzinie 11:00 poprzez ich odszyfrowanie za
pomocą systemu miniPortal poprzez menu „Deszyfrowanie”.
Jest: 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 sierpnia 2021 r. o godzinie 11:00 poprzez ich odszyfrowanie za
pomocą systemu miniPortal poprzez menu „Deszyfrowanie”.

PREZES ZARZĄDU
dr Marek Działoszyński

podpis na oryginale

UWAGA
W związku z dokonanymi zmianami treści SWZ, które prowadziły do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu, Zamawiający w dniu 5.08.2021 roku zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych 
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Udzielone odpowiedzi i  dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet
tam, gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.
Publikacja:

www.bip.szpital.zgora.pl
a/a TZ.280.16.2021
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