
 

 

 

 Pęcław, dnia 17.12.2014r. 

Zamawiający :  

Gmina Pęcław 

Pęcław 28 

67-221 Białołęka 

tel./fax   (76)  8317126,   8317033 

 

 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 

 
ZMIANA TRE ŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ) ORAZ 

TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU  
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
realizowanym  w  trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Utworzenie Centrum Turystyki w 
Świetlicy w miejscowości Pęcław”. 
 
Gmina Pęcław jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
działając na podstawie art. 38 ust.1, 4 i 4a  oraz art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia, iż w dniu 12.12.2014r.  
złożono wniosek w formie faksu o wyjaśnienie oraz zmianę treści  specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. Treść niniejszego wniosku  wraz z odpowiedzią Zamawiającego zestawiono 
poniżej. 
 
Treść Wniosku: 
 
Pytanie 1: 
Zamawiający w rozdziale III, warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków w pkt. 2 Wiedza i doświadczenie zawarł informację: 
„Zamawiaj ący uzna spełnienie ww. warunków wówczas gdy wykonawca wykaże się doświadczeniem 
polegającym na wykonaniu co najmniej 2 robót porównywalnych z przedmiotem zamówienia o wartości 
brutto, co najmniej 180 000 PLN każda, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich nazwy, wartości, daty, miejsca 
wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane 
(poświadczenia). 
W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie treści żądania postawionego w SIWZ. 
Co Zamawiający miał na myśli pisząc o „porównywalnym” z przedmiotem zamówienia. Posiłkuj ąc się 
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 05 lutego 2013 roku w sprawie dokumentów jakie może 
żądać Zamawiający, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane w § 1.1 w pkt. 2 mowa jest o 
wykazie robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a zatem zamówienie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zakwalifikował 
jako roboty budowlane, choć w większym jej zakresie przedmiotem zamówienia jest dostawa. 
Czy zatem Zamawiający żąda od Wykonawców wykazu robót budowlanych, których zakresem ma być 
porównywalny z przedmiotem zamówienia czy wykazu dostaw, których zakres ma być porównywalny z 
przedmiotem zamówienia? Jako wykonawca wykonaliśmy w przeciągu ostatnich 3 lat przeszło 100 
dostaw o porównywalnym zakresie o wartościach znacznie przekraczających 180 000 PLN, aczkolwiek nie 
wykonaliśmy instalacji urządzeń cieplnych. 
 
Pytanie 2: 
2. W związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych art. 1 
ust. 13 w art. 91 pkt a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:”2. Kryteriami oceny ofert są cena i inne kryteria 
odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, 
aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty 
eksploatacyjne; oraz pkt b) „2a. Kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny 
ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe, z 
zastrzeżeniem art. 76 ust. 2, a w przypadku zamawiających, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 i 2, 
jeżeli dodatkowo wykażą w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w 
opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia.  



 
 
 
Odpowiedź Zamawiającego na ww. wniosek: 

I. W odpowiedzi na  powyższy wniosek  Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.4, 4a, i art. 12a  
ustawy zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu oraz treść SIWZ  w  rozdziale III. WARUNKI UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH 
WARUNKÓW 
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 
Wiedza i doświadczenie 

- w dotychczasowym brzmieniu: 
„ Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku wówczas gdy wykonawca wykaże się doświadczeniem 
polegającym na wykonaniu co najmniej 2 robót porównywalnych z przedmiotem zamówienia o wartości 
brutto, co najmniej 180 000 PLN każda, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  z podaniem ich nazwy, wartości, daty, miejsca 
wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie 
(poświadczenia).” 
- otrzymuje – po zmianie – brzmienie:  
„Zamawiający uzna spełnieni ww. warunków wówczas gdy wykonawca wykaże się doświadczeniem 
polegającym na: 

1) W zakresie dostaw i usług – wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 
dwóch zamówień polegających na wyposażaniu        o wartości, co najmniej 150 000 PLN brutto 
każda z podaniem ich nazwy, wartości, daty, miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów 
potwierdzających, że zostały wykonane należycie (poświadczenia); 

2) W zakresie robót budowlanych – wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 
dwóch robót budowlanych dotyczących instalacji urządzeń cieplnych o wartości co najmniej 
30 000 PLN brutto każda z podaniem ich nazwy, wartości, daty, miejsca wykonania oraz 
załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane należycie (poświadczenia);” 

 
II. Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu oraz treść SIWZ  w  rozdziale IV.WYKAZ 

OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ 
2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:: 

- w dotychczasowym brzmieniu: 
„ - wykaz co najmniej 2 robót porównywalnych z przedmiotem zamówienia  o wartości brutto,  
   co najmniej 180 000 PLN każda, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia  
   działalności jest krótszy – w tym okresie,  z podaniem ich nazwy, wartości, daty, miejsca wykonania (zał. 
4) ” 
- otrzymuje – po zmianie – brzmienie:  
„- w zakresie dostaw i usług – wykazem wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie o wartości, co najmniej 150 000 PLN 
brutto ka żda z podaniem ich nazwy, wartości, daty, miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów 
potwierdzających, że zostały wykonane należycie (poświadczenia) - zał. nr 4; 
 - w zakresie robót budowlanych – wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o poduszczenie do udziału w postępowaniu, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i 
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone o wartości , co najmniej 30 000 
PLN brutto ka żda z podaniem ich nazwy, wartości, daty, miejsca wykonania oraz załączeniem 
dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane należycie (poświadczenia) – zał. nr 4a; 
 
 

III.  Zamawiający zmienia treść ogłoszenia   o zamówieniu oraz treść SIWZ  w  rozdziale XIII. OPIS 
KRYTERIÓW WYBORU OFERTY 

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany o następujące kryteria: 
- w dotychczasowym brzmieniu: 
„ Cena ryczałtowa oferty brutto: 100% 
Punkty które można uzyskać w ramach w/w kryterium obliczona zostanie wg wzoru przedstawionego 
poniżej 



Pc = ( Cena oferty najtańszej brutto : cena oferty badanej brutto) x 100 pkt x 100 % 
Pc – punkty w kryterium cena” 
 
- otrzymuje – po zmianie – brzmienie:  
 
„Cena ryczałtowa oferty brutto: 95% 
Gwarancja w zakresie dostaw i usług: 5% 
 
Punkty które można uzyskać w ramach kryterium  „Cena ryczałtowa oferty brutto ” zostanie obliczona 
wg wzoru przedstawionego poniżej: 
 
Pc = ( Cena oferty najtańszej brutto : cena oferty badanej brutto) x 100 pkt x 95 % 
 
Pc – punkty w kryterium cena 
 
Punkty które można uzyskać w ramach kryterium  „Gwarancja w zakresie dostaw i usług” zostanie 
obliczona wg wzoru przedstawionego poniżej: 
 
Pg = ( badana gwarancja w zakresie dostaw i usług : najwyższa gwarancja w zakresie dostaw i usług ) x 
100 pkt x 5 % 
 
Pg – punkty w kryterium gwarancja 
 
Gwarancje podaje się w latach. 
 
Zamawiający określa minimalny okres gwarancji na 2 lata, a maksymalny 5 lat. 
Oferty proponuj ące okres gwarancji na dostawy i usługi krótszy niż 2 lata zostaną odrzucone, a oferty 
proponujące 5 lat lub dłuższy okres gwarancji otrzymają najwyższą liczbę punktów. 
Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium to 5 pkt.  
 
 

IV.  Zamawiający zmienia treść ogłoszenia   o zamówieniu oraz treść SIWZ  w  rozdziale VIII 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

- w dotychczasowym brzmieniu: 
„Wykonawca powinien wnieść wadium najpóźniej do dnia 19.12.2014 roku do godziny 10.00.” 
 
- otrzymuje – po zmianie – brzmienie:  
„Wykonawca powinien wnieść wadium najpóźniej do dnia 22.12.2014 roku do godziny 10.00.” 

 
V. Zamawiający  zmienia treść ogłoszenia   o zamówieniu oraz treść SIWZ  w  rozdziale XI. MIEJSCE I 

TERMIN SKŁADANIA OFERT  
- w dotychczasowym brzmieniu: 
„Oferty należy złożyć do dnia 19.12.2014 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego” 
 
- otrzymuje – po zmianie – brzmienie:  
„Oferty należy złożyć do dnia 22.12.2014 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego” 
 
- w dotychczasowym brzmieniu: 
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2014 r. o godz. 10.10 w siedzibie Zamawiającego.” 
 
- otrzymuje – po zmianie – brzmienie:  
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.12.2014 r. o godz. 10.10 w siedzibie Zamawiającego.” 

 
VI.  Zamawiający  zmienia treść ogłoszenia   o zamówieniu oraz treść SIWZ  w  rozdziale XIX. 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY  
- w dotychczasowym brzmieniu: 

„ Niżej wymieniony formularz ofertowy wraz z załącznikami po wypełnieniu przez Wykonawcę zostanie 
załączony do oferty przetargowej:  
Formularz ofertowy wraz z załącznikami: 

 - załącznik nr 1: „Wykaz dokumentów i załączników” 
 - załącznik nr 2: „Cena oferty” 
 - załącznik nr 3: „O świadczenie wykonawcy” 
 - załącznik nr 4: „Do świadczenie zawodowe” 
 - załącznik nr 5: „Potencjał kadrowy” 
     - załącznik nr 6: „Podwykonawstwo” 



     - załącznik nr 7: „Informacja o przynale żności do grupy kapitałowej”  
     - załącznik nr 8: „Kosztorys ofertowy”” 

 
- otrzymuje – po zmianie – brzmienie:  

 
„Niżej wymieniony formularz ofertowy wraz z załącznikami po wypełnieniu przez Wykonawcę zostanie 
załączony do oferty przetargowej:  
Formularz ofertowy wraz z załącznikami: 

 - załącznik nr 1: „Wykaz dokumentów i załączników” 
 - załącznik nr 2: „Cena oferty” 
 - załącznik nr 3: „O świadczenie wykonawcy” 
 - załącznik nr 4: „Do świadczenie zawodowe – dostawy i usługi” 
      - załącznik nr 4a: „Doświadczenie zawodowe – roboty budowlane” 
 - załącznik nr 5: „Potencjał kadrowy” 
     - załącznik nr 6: „Podwykonawstwo” 
     - załącznik nr 7: „Informacja o przynale żności do grupy kapitałowej”  
     - załącznik nr 8: „Kosztorys ofertowy”” 

 
VII.   Zamawiający zmienia  załączniki do SIWZ: 

- nr 1 „Formularz ofertowy” 
- nr 2 „Cena oferty” 
- nr 3 „O świadczenie wykonawcy” wraz z załącznikiem 
- nr 4 załącznik „Doświadczenie zawodowe” zmienia się na „Doświadczenie zawodowe – 
dostawy i usługi” 
- dodaje się załącznik nr 4a „Doświadczenie zawodowe – roboty budowlane” 

      
VIII.   Zmienia się wzór umowy. 

 
 
Wszystkie postanowienia SIWZ odwołujące się do terminu składania lub otwarcia ofert będą podlegały 
ww. nowym terminom.  
 
 
Niniejsze zmiany  SIWZ  zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego http:// 
http://www.bip.peclaw.eu/ w dniu 17.12.2014 r. wraz ze zmianą ogłoszenia o zamówieniu. 

 


