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- 
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Jastrzębie-Zdrój, dn. 26.01.2021 r.  

BZP.271.103.2020                                                                         

Wg rozdzielnika 

 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 
„Projekt adaptacji dla potrzeb kształcenia specjalnego kompleksu budynków przy  
ul. Kaszubskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu” 

 

Korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji następujących zapisów treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

a) warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w 
pkt. 8.1.ppkt 2 lit. c)1)b), który otrzymuje brzmienie: 

„ Wykonawca udokumentuje, że dysponuje lub będzie dysponować przy wykonywaniu 
zamówienia osobą: 

1) pełniącą funkcję Projektanta wiodącego, która posiada: 

(…) 

b) odpowiednie doświadczenie wykazując, że osoba ta, w okresie ostatnich 15 lat, wykonała lub 
bezpośrednio nadzorowała prace projektowe przy co najmniej jednym projekcie budowlanym 
związanym z budową, rozbudową lub przebudową budynku, który spełnia łącznie następujące 
warunki: 

• kubatura wynosi min. 10 000 m3, 

• projekt obejmował instalację oddymiania i wydzielenia p.poż., 

 projekt obejmował zagospodarowanie terenu, 

• projekt obejmował dostosowanie budynku dla potrzeb kształcenia specjalnego.  

Pojęcia, takie jak „budowa” , „przebudowa” , „rozbudowa” należy rozumieć zgodnie  
z definicjami zawartymi w ustawie Prawo budowlane. 

Osoba pełniąca funkcję Projektanta wiodącego, będzie zobowiązana do koordynacji całego 
procesu projektowego i konsultacyjnego z Zamawiającym od rozpoczęcia do ukończenia dzieła.” 
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b) pkt 14 ppkt 4 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„ 4. Punkty w kryterium „Doświadczenie Projektanta wiodącego”(w miesiącach) dotyczące  
wykonania zadań w okresie ostatnich 6 lat – parametr D, zostaną przyznane w sposób następujący: 

Zadania fakultatywne 

Zadania w ramach których wykonał lub 
bezpośrednio nadzorował prace projektowe przy 

co najmniej jednym projekcie budowlanym 
związanym z budową, rozbudową lub 

przebudową budynku, który spełnia łącznie 
następujące warunki: 

 kubatura wynosi min. 10 000 m3, 
 projekt obejmował instalację oddymiania i 

wydzielenia p.poż., 
 projekt obejmował zagospodarowanie 

terenu,  
 projekt obejmował dostosowanie budynku 

dla potrzeb kształcenia specjalnego. 

Liczba przyznanych punktów 

Jedno dodatkowe zadanie 
(z ostatnich 6 lat) 

10,00 
 

Dwa dodatkowe zadania 
(z ostatnich 6 lat) 

20,00 
 

 
Jeżeli wykonawca wykaże w ramach doświadczenia więcej niż dwa dodatkowe zadania Zamawiający  
w celu obliczenia ilości punktów za to kryterium przyjmie maksymalnie liczbę dwóch dodatkowych 
zadań.  

(…)” 

c) załącznika nr 1 do siwz tj. w „formularzu ofertowym” poprzez zmianę numeracji oraz brzmienia pkt. 
II.4 ppkt. c) i d) (zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ tj. formularz ofertowy  
w załączeniu), które otrzymują brzmienie: 

(…)  

c) „ Wykaz doświadczenia osoby przyjmującej obowiązki Projektanta wiodącego wg  wytycznych 
zawartych w pkt 8.1 pkt 2 lit. c1) SIWZ wykazany w celu spełnienia warunku udziału  
w postępowaniu 

 
                                                                                                                        

TABELA OBLIGATORYJNA    

Lp. Nazwa zadania w ramach którego wykonał lub bezpośrednio 
nadzorował prace projektowe związane z budową, rozbudową 
lub przebudową budynku, który spełnia łącznie następujące 
warunki: 
• kubatura wynosi min. 10 000 m3, 
• projekt obejmował instalację oddymiania i wydzielenia p.poż., 
 projekt obejmował zagospodarowanie terenu,  
 projekt obejmował dostosowanie budynku dla potrzeb 

kształcenia specjalnego. 

Czasokres 
wykonywania 

prac 
projektowych 

od … do … 

Nazwa i adres 
podmiotu, na 
rzecz którego 

zostały 
wykonane 

prace 
projektowe 

 

1 a) Nazwa zadania: 
…………………………………………………………………………………………  
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b) w powyższy zakres wchodzi m.in. budowa, rozbudowa, 
przebudowa:      tak       nie 
c) projekt obejmował elementy oddymiania i wydzielenia p.poż.  
  tak       nie 
d) projekt obejmował zagospodarowanie terenu 
  tak       nie 
e) projekt obejmował dostosowanie budynku dla potrzeb 
kształcenia specjalnego 
  tak       nie 
f) kubatura budynku wynosi (min. 10 000 m3 ) 
………………………………m 3   (należy wpisać) 

 

 
UWAGA: Zadanie wykazane powyżej, tj. dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu, nie może 
być jednocześnie wykazane dla potrzeb oceny ofert w kryterium „Doświadczenie Projektanta 
wiodącego” (jako dodatkowe zadania). 

 
d) Wykaz doświadczenia osoby przyjmującej obowiązki Projektanta wiodącego dla potrzeb oceny 

ofert w ramach kryterium „Doświadczenie Projektanta wiodącego” zgodnie z pkt 14 ppkt 4 SIWZ 
(dodatkowe zadania) 

                                                                                                                                                 

TABELA FAKULTATYWNA 

Lp. Nazwa zadania w ramach którego wykonał lub bezpośrednio 
nadzorował prace projektowe związane z budową, rozbudową 
lub przebudową budynku, który spełnia łącznie następujące 
warunki: 
• kubatura wynosi min. 10 000 m3, 
• projekt obejmował instalację oddymiania i wydzielenia p.poż., 
 projekt obejmował zagospodarowanie terenu,  
 projekt obejmował dostosowanie budynku dla potrzeb 

kształcenia specjalnego. 

Czasokres 
wykonywania 

prac 
projektowych 

od … do … 

Nazwa i adres 
podmiotu, na 
rzecz którego 

zostały 
wykonane 

prace 
projektowe 

 

1 a) Nazwa zadania: 
…………………………………………………………………………………………  
b) w powyższy zakres wchodzi m.in. budowa, rozbudowa, 
przebudowa:      tak       nie 
c) projekt obejmował elementy oddymiania i wydzielenia p.poż.  
  tak       nie 
d) projekt obejmował zagospodarowanie terenu 
  tak       nie 
e) projekt obejmował dostosowanie budynku dla potrzeb 
kształcenia specjalnego 
  tak       nie 
f) kubatura budynku wynosi (min. 10 000 m3 ) 
………………………………m 3   (należy wpisać) 

  

 

 

 
 

2 

a) Nazwa zadania: 
…………………………………………………………………………………………  
b) w powyższy zakres wchodzi m.in. budowa, rozbudowa, 
przebudowa:      tak       nie 
c) projekt obejmował elementy oddymiania i wydzielenia p.poż.  
  tak       nie 
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d) projekt obejmował zagospodarowanie terenu 
  tak       nie 
e) projekt obejmował dostosowanie budynku dla potrzeb 
kształcenia specjalnego 
  tak       nie 
f) kubatura budynku wynosi (min. 10 000 m3 ) 
………………………………m 3   (należy wpisać) 

 
UWAGA: Zadania wykazane powyżej, tj. dla potrzeb oceny ofert w kryterium „Doświadczenie 
Projektanta wiodącego” (jako dodatkowe zadania), nie mogą być jednocześnie wykazane dla 
spełnienia warunku udziału w postępowaniu. 

  

(…)” 

Jednocześnie korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo 
zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, iż zmianie ulega termin 
składania  i otwarcia ofert oraz termin wniesienia wadium: 

 
- termin składania ofert:          03.02.2021 r. do godz. 09.50, 
- termin wniesienia wadium:   03.02.2021 r. do godz. 09:50, 
- termin otwarcia ofert:                    03.02.2021 r. godz. 10:00. 
 

 

W związku z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert korzystając z uprawnienia 
wynikającego z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. 
zm.) Zamawiający informuje, iż: 

 

1. Zmianie ulegają zapisy pkt. 19.1, który otrzymuje nowe brzmienie: 
„19.1. Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem 
Platformy nie później niż do dnia 03.02.2021 r., do godz. 10:50”. 

 

2. Zmianie ulegają zapisy pkt. 20.1, który otrzymuje nowe brzmienie: 
„20.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  03.02.2021 r. o godz. 11:00 w pokoju nr A304 Urzędu 
Miasta Jastrzębie-Zdrój”. 

 
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
 
 

     
Załączniki: 
Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ tj. formularz ofertowy 
Rozdzielnik:                       
Strona postępowania na Platformie zakupowej 
Kopia: 
BZP a/a 
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Załącznik nr 1 do SIWZ  

FORMULARZ OFERTOWY 

Oferta na wykonanie zadania pn. 
„Projekt adaptacji dla potrzeb kształcenia specjalnego kompleksu budynków przy ul. Kaszubskiej 2 w 
Jastrzębiu-Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu” 

I. Dane wykonawcy/wykonawców 
 

1. Nazwa/Firma ……………………………...........…………………………………………. 

2. Adres ….………………...................................................................................................... 

3. NIP …….………………………………………………………………………………… 

4. REGON …………………………………………………………………………………… 

5. W przypadku niedziałania Platformy zakupowej proszę o kierowanie korespondencji na adres e-mail: 

………………........................................................... 

6. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji zamówienia 

(umowy) jest ……………………………..………………….. 

 e-mail służbowy……………………………………………… 

 tel./fax służbowy …………………………………………. 

7. Wykonawca jest mikro/małym/średnim przedsiębiorcą: TAK/NIE* 
 
*Niepotrzebne skreślić 

II.Niniejszym oświadczam, iż: 
 

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym SIWZ: 

- za cenę brutto całości zadania ........................................................................................... zł 

(słownie: ....................................................................................................................................) 

w tym:  

- cena netto całości zadania ......................................................................................... zł  

(słownie: ........................................................................................................................) 

- kwota podatku VAT .................................................................................................. zł  

(słownie: ........................................................................................................................) 

W cenie  naszej oferty uwzględnione zostały  wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

2. Zamówienie wykonam w terminie………..….miesięcy(nie dłuższym niż 10 miesięcy) od dnia zawarcia umowy. 

3. Oferuję udzielenie gwarancji zgodnie z zapisami w pkt. 5 SIWZ.  
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4. Oświadczam, iż funkcję Projektanta wiodącego obejmuje osoba, która spełnia wymogi określone w pkt. 
8.1 ppkt 2 lit. c1 SIWZ, na potwierdzenie czego przedstawiamy poniższe informacje:  
 

………………………………………………………………………………………………………...  
/Imię i nazwisko/ 

a) Kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia wskazanego Projektanta wiodącego:  

Uprawienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
……………………………………………..……………………………………………………………………………………… 

      (należy wpisać nazwę posiadanych uprawnień) 

b) Informacja o podstawie do dysponowania 

………………………………………………………………………………………. 
c) „Wykaz doświadczenia osoby przyjmującej obowiązki Projektanta wiodącego wg  wytycznych 

zawartych w pkt 8.1 pkt 2 lit. c1) SIWZ wykazany w celu spełnienia warunku udziału  
w postępowaniu 

 
TABELA OBLIGATORYJNA 

Lp. Nazwa zadania w ramach którego wykonał lub bezpośrednio 
nadzorował prace projektowe związane z budową, rozbudową 
lub przebudową budynku, który spełnia łącznie następujące 
warunki: 
• kubatura wynosi min. 10 000 m3, 
• projekt obejmował instalację oddymiania i wydzielenia p.poż., 
 projekt obejmował zagospodarowanie terenu,  
 projekt obejmował dostosowanie budynku dla potrzeb 

kształcenia specjalnego. 

Czasokres 
wykonywania 

prac 
projektowych 

od … do … 

Nazwa i adres 
podmiotu, na 
rzecz którego 

zostały 
wykonane 

prace 
projektowe 

 

1 a) Nazwa zadania: 
…………………………………………………………………………………………  
b) w powyższy zakres wchodzi m.in. budowa, rozbudowa, 
przebudowa:      tak       nie 
c) projekt obejmował elementy oddymiania i wydzielenia p.poż.  
  tak       nie 
d) projekt obejmował zagospodarowanie terenu 
  tak       nie 
e) projekt obejmował dostosowanie budynku dla potrzeb 
kształcenia specjalnego 
  tak       nie 
f) kubatura budynku wynosi (min. 10 000 m3 ) 
………………………………m 3   (należy wpisać) 

  
 
 

UWAGA: Zadanie wykazane powyżej, tj. dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu, nie może 
być jednocześnie wykazane dla potrzeb oceny ofert w kryterium „Doświadczenie Projektanta 
wiodącego” (jako dodatkowe zadania). 
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d) Wykaz doświadczenia osoby przyjmującej obowiązki Projektanta wiodącego dla potrzeb oceny ofert  
w ramach kryterium „Doświadczenie Projektanta wiodącego” zgodnie z pkt 14 ppkt 4 SIWZ (dodatkowe 
zadania) 

TABELA FAKULTATYWNA 

Lp. Nazwa zadania w ramach którego wykonał lub bezpośrednio 
nadzorował prace projektowe związane z budową, rozbudową 
lub przebudową budynku, który spełnia łącznie następujące 
warunki: 
 kubatura wynosi min. 10 000 m3, 
• projekt obejmował instalację oddymiania i wydzielenia p.poż., 
 projekt obejmował zagospodarowanie terenu,  
• projekt obejmował dostosowanie budynku dla potrzeb 

kształcenia specjalnego. 

Czasokres 
wykonywania 

prac 
projektowych 

od … do … 

Nazwa i adres 
podmiotu, na 
rzecz którego 

zostały 
wykonane 

prace 
projektowe 

 

1 a) Nazwa zadania: 
…………………………………………………………………………………………  
b) w powyższy zakres wchodzi m.in. budowa, rozbudowa, 
przebudowa:      tak       nie 
c) projekt obejmował elementy oddymiania i wydzielenia p.poż.  
  tak       nie 
d) projekt obejmował zagospodarowanie terenu 
  tak       nie 
e) projekt obejmował dostosowanie budynku dla potrzeb 
kształcenia specjalnego 
  tak       nie 
f) kubatura budynku wynosi (min. 10 000 m3 ) 
………………………………m 3   (należy wpisać) 

  
 
 

 
 

2 

a) Nazwa zadania: 
…………………………………………………………………………………………  
b) w powyższy zakres wchodzi m.in. budowa, rozbudowa, 
przebudowa:      tak       nie 
c) projekt obejmował elementy oddymiania i wydzielenia p.poż.  
  tak       nie 
d) projekt obejmował zagospodarowanie terenu 
  tak       nie 
e) projekt obejmował dostosowanie budynku dla potrzeb 
kształcenia specjalnego 
  tak       nie 
f) kubatura budynku wynosi (min. 10 000 m3 ) 
………………………………m 3   (należy wpisać) 

  
 
 

UWAGA: Zadania wykazane powyżej, tj. dla potrzeb oceny ofert w kryterium „Doświadczenie 
Projektanta wiodącego” (jako dodatkowe zadania), nie mogą być jednocześnie wykazane dla 
spełnienia warunku udziału w postępowaniu. 
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5. Następujące części zamówienia powierzymy wskazanym Podwykonawcom (wypełnić tylko 
jeżeli dotyczy) 
Lp. Firma podwykonawcy Nazwa części zamówienia 

   

   

 

6. Uważamy się związani naszą ofertą w ciągu okresu jej ważności i zobowiązujemy się do 
zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, 

7. Zapoznałem się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem 
umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do 
przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 
 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

9. Spis treści: 

Integralną część oferty stanowią następujące  dokumenty  
1)………………………………………………… 
2)………………………………………...……… 
3)………………………………………...……… 
4)………………………………………...……… 
 
Oferta została złożona na  ........ kolejno ponumerowanych  stronach. 
 
 
……………………………...……………..…..……….  
                         (miejscowość, data) 
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