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ZMIANA 
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

  

Zamawiający działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.)  dokonał zmiany treści SWZ , w  postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowych z podziałem na 
zadania, w następujący sposób: 
 

1. Zmianie ulega treść SWZ – str. 11 i 12 : Część 19 pkt. 1.2 w brzmieniu: 
  

  Jest: 
 

1.2 KRYTERIUM DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE PROJEKTANTA( zespołu projektowego). 

    Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie dodatkowego doświadczenia  projektanta ( zespołu projektowego)  tj.       
     minimalne określone w warunku udziału w postępowaniu zawarte w Części 9 ust. 2 pkt. 2 ppkt. 2.1 i 2.2 IDW  
     zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu „Oferta” 
Zamawiający przyzna punkty dla poniższych funkcji zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) za wykazanie osoby proponowanej do pełnienia funkcji na stanowisko Projektanta branży drogowej                

z doświadczeniem polegającym na opracowaniu jednej dokumentacji projektowej , która (była autorem                         
lub współautorem), (projekt budowlany i wykonawczy) budowy lub przebudowy   drogi (w tym budowa chodnika)        
lub samego chodnika   na stanowisku projektanta branży drogowej - Zamawiający przyzna 0 pkt.,      

b) za wykazanie osoby proponowanej do pełnienia funkcji na stanowisko Projektanta branży drogowej                 

z doświadczeniem polegającym na opracowaniu jednej dokumentacji projektowej , która (była autorem                         
lub współautorem), (projekt budowlany i wykonawczy) budowy lub przebudowy   drogi (w tym budowa chodnika) lub 
samego chodnika   na stanowisku projektanta branży drogowej - Zamawiający przyzna 10 pkt.,      

       c) za wykazanie osoby proponowanej do pełnienia funkcji na stanowisko Projektanta branży drogowej                     
z doświadczeniem polegającym na opracowaniu jednej dokumentacji projektowej , która (była autorem                        
lub współautorem), (projekt budowlany i wykonawczy) budowy lub przebudowy   drogi (w tym budowa chodnika) lub 
samego chodnika   na stanowisku projektanta branży drogowej - Zamawiający przyzna 20 pkt.,     
     d) za wykazanie osoby na stanowisko Sprawdzającego dokumentacji branży drogowej z doświadczeniem 
polegającym na opracowaniu lub sprawdzeniu jednej dokumentacji projektowej , która (była autorem lub 
współautorem), (projekt budowlany i wykonawczy) budowy lub przebudowy   drogi (w tym budowa chodnika) lub 
samego chodnika   na stanowisku projektanta lub sprawdzającego branży drogowej - Zamawiający przyzna 0 pkt.,     
     e) za wykazanie osoby na stanowisko Sprawdzającego dokumentacji branży drogowej z doświadczeniem 
polegającym na opracowaniu lub sprawdzeniu jednej dokumentacji projektowej , która (była autorem lub 
współautorem), (projekt budowlany i wykonawczy) budowy lub przebudowy   drogi (w tym budowa chodnika) lub 
samego chodnika   na stanowisku projektanta lub sprawdzającego branży drogowej - Zamawiający przyzna 10 pkt.,       
     f) za wykazanie osoby proponowanej do pełnienia funkcji na stanowisko Projektanta branży drogowej                        
z doświadczeniem polegającym na opracowaniu lub sprawdzeniu jednej dokumentacji projektowej , która (była 
autorem lub współautorem), (projekt budowlany i wykonawczy) budowy lub przebudowy drogi (w tym budowa 
chodnika) lub samego chodnika   na stanowisku projektanta lub sprawdzającego branży drogowej - Zamawiający 
przyzna 20 pkt.,   
 
Po poprawieniu ma być:  
 

1.2 KRYTERIUM DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE PROJEKTANTA( zespołu projektowego). 

    Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie dodatkowego doświadczenia  projektanta ( zespołu projektowego)  tj.       
     minimalne określone w warunku udziału w postępowaniu zawarte w Części 9 ust. 2 pkt. 2 ppkt. 2.1 i 2.2 IDW  
     zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu „Oferta” 
Zamawiający przyzna punkty dla poniższych funkcji zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) za wykazanie osoby proponowanej do pełnienia funkcji na stanowisko Projektanta branży drogowej                

z doświadczeniem polegającym na opracowaniu jednej dokumentacji projektowej , która (była autorem                         
lub współautorem), (projekt budowlany i wykonawczy) budowy lub przebudowy   drogi (w tym budowa chodnika)        
lub samego chodnika   na stanowisku projektanta branży drogowej - Zamawiający przyzna 0 pkt.,      

b) za wykazanie osoby proponowanej do pełnienia funkcji na stanowisko Projektanta branży drogowej                 
z doświadczeniem polegającym na opracowaniu dwóch dokumentacji projektowych , która (była autorem                         

lub współautorem), (projekt budowlany i wykonawczy) budowy lub przebudowy   drogi (w tym budowa chodnika) lub 
samego chodnika   na stanowisku projektanta branży drogowej - Zamawiający przyzna 10 pkt.,      

       c) za wykazanie osoby proponowanej do pełnienia funkcji na stanowisko Projektanta branży drogowej                     
z doświadczeniem polegającym na opracowaniu trzech i więcej dokumentacji projektowych , która (była autorem                        

lub współautorem), (projekt budowlany i wykonawczy) budowy lub przebudowy   drogi (w tym budowa chodnika) lub 
samego chodnika   na stanowisku projektanta branży drogowej - Zamawiający przyzna 20 pkt.,     
     d) za wykazanie osoby na stanowisko Sprawdzającego dokumentacji branży drogowej z doświadczeniem 
polegającym na opracowaniu lub sprawdzeniu jednej dokumentacji projektowej, która (była autorem lub 
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współautorem), (projekt budowlany i wykonawczy) budowy lub przebudowy drogi (w tym budowa chodnika)                
lub samego chodnika   na stanowisku projektanta lub sprawdzającego branży drogowej - Zamawiający przyzna 0 pkt.,     
     e) za wykazanie osoby na stanowisko Sprawdzającego dokumentacji branży drogowej z doświadczeniem 
polegającym na opracowaniu lub sprawdzeniu dwóch dokumentacji projektowych , która (była autorem lub 

współautorem), (projekt budowlany i wykonawczy) budowy lub przebudowy   drogi (w tym budowa chodnika)              
lub samego chodnika   na stanowisku projektanta lub sprawdzającego branży drogowej - Zamawiający przyzna 10 pkt.,       
     f) za wykazanie osoby proponowanej do pełnienia funkcji na stanowisko Projektanta branży drogowej                        
z doświadczeniem polegającym na opracowaniu lub sprawdzeniu trzech i więcej dokumentacji projektowych , która 

(była autorem lub współautorem), (projekt budowlany i wykonawczy) budowy lub przebudowy drogi (w tym budowa 
chodnika) lub samego chodnika  na stanowisku projektanta lub sprawdzającego branży drogowej - Zamawiający 
przyzna 20 pkt., 
 
 
 

Powyższe zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia są dla Wykonawców wiążące przy składaniu ofert. 
Zmiany te  nie skutkują koniecznością zmiany treści ogłoszenia  oraz  nie  wymagają dodatkowego czasu na 
sporządzenie oferty.  
W związku z powyższym termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.  
 

 

 
 
 

Sprawę prowadzi: 
mgr Marcin Cetnarowicz - Inspektor 
tel. 16 621 64 49  wew: 27 
tel. kom.: 730 611 617  
e-mail: zamowienia@pzdjaroslaw.pl 
                                                                                                                                                                       p.o. Dyrektora 
                                                                                                                                                                 mgr Robert Dąbrowski 
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