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Uczestnicy
postępowania przetargowego
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Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Miasto Pabianice oraz Gmina Ksawerów, w imieniu których działa Miasto
Pabianice, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w sposób przedstawiony poniżej:
1.w rozdziale VI pt: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU , w ust. 6.2. pkt 2)
ostatnie zdanie otrzymuje nowe brzmienie:
Było:
„Zamawiający dopuszcza łączenie przez tę samą osobę nie więcej niż dwóch funkcji w sposób
następujący: jedna osoba może łączyć dwie z trzech funkcji wymienionej w lit. a, e, i, kolejna
osoba może łączyć dwie funkcje wskazane w lit. b oraz j, kolejne osoby mogą łączyć dwie z
trzech funkcji wskazanych w lit. d, g, h.”
Zostaje zmienione na:
„Zamawiający dopuszcza łączenie przez tę samą osobę różnych funkcji wymienionych w pkt
a.- j.”
2.w rozdziale VII pt: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA,:
a) ustęp 7.6 otrzymuje nowe brzmienie:
Było:
„7,6.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 1b.
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1
ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dowodów, w szczególności
zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz złożenia

oświadczenia, o którym mowa w ust. 7.1. dotyczącego tego podmiotu.”
Zostaje zmienione na:
„7,6.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 1b.
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1
ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dowodów, w szczególności
zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia oraz złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 7.1. dotyczącego tego
podmiotu.”
b) w ust. 7.17. pkt 5), 6), 8) otrzymują nowe brzmienie:
Było:
„5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust 7.17 pkt 4) niniejszego rozdziału,
a) lit. b) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21;
b) lit. a), c) i d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
• nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu,
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
c) dokumenty, o których mowa w ust. 7.17, pkt 6 lit. a i ust. 7.17 pkt.6 lit. b) tiret drugi,
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 7.17 pkt 6 lit. b) tiret pierwszy,
powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
6) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w ust. 7.17 pkt 6 lit. a) i b) niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Ust.
7.17, pkt. 6 lit. c) stosuje się odpowiednio.
8) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

której dotyczy dokument wskazany w ust. 7.17 pkt. 5 lit. b) niniejszego rozdziału, składa
dokument, o którym mowa w ust. 7.17 pkt 6 lit. a), w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt. 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.”
Zostaje zmienione na:
„ 5) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust 7.17 pkt 4) niniejszego rozdziału,
a) lit. b) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21;
b) lit. a), c) i d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
• nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu,
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
c) dokumenty, o których mowa w ust. 7.17, pkt 5 lit. a i ust. 7.17 pkt.5 lit. b) tiret drugi,
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 7.17 pkt 5 lit. b) tiret pierwszy,
powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
6) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w ust. 7.17 pkt 5 lit. a) i b) niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Ust.
7.17, pkt. 5 lit. c) stosuje się odpowiednio.
8)Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
której dotyczy dokument wskazany w ust. 7.17 pkt. 4 lit. b) niniejszego rozdziału, składa
dokument, o którym mowa w ust. 7.17 pkt 5 lit. a), w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt. 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub

przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.”
7. 3. w rozdziale VIII pt: INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA
ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW NA ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 22
USTAWY, ustęp 8.8 otrzymuje nowe brzmienie:
Było:
„8.8.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale VII ust. 7.17, pkt 5.”
Zostaje zmienione na:
„8.8.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale VII ust. 7.17, pkt 4).”
4.w rozdziale XV pt: „OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE
KIE-ROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT” ustęp 15.3 otrzymuje nowe brzmienie:
Było:
„15.3.Kryterium „Doświadczenie Zespołu Kluczowych Specjalistów” (K) – waga (znaczenie)
40 %
1) Podkryterium – Doświadczenie Kierownika Zespołu (Inżyniera Rezydenta) –
(K.1)
Zamawiający ustalił minimalne wymagane doświadczenie dla potwierdzenia
spełniania warunku w zakresie doświadczenia dla Kierownika Zespołu -Inżyniera
Rezydenta (K.1) w punkcie 6.2.2.b) a SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca
zadeklaruje, że osoba wskazana na stanowisko Kierownika Zespołu (Inżyniera
Rezydenta) posiada większe niż minimalne, wymagane przez Zamawiającego,
doświadczenie na stanowisku Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub
Menadżera Projektu itp. zdobyte w okresie ostatnich 10 lat przed terminem
składania ofert, na zadaniach realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe
FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe (innych, niż zadania wykazane
dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu), otrzyma punkty
w sposób następujący:
a) jedno dodatkowe zadanie spełniające warunki Zamawiającego były
zrealizowane w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub inne standardowe
warunki kontraktowe – Wykonawca otrzyma: 5 pkt.
b) dwa i więcej dodatkowe zadania spełniające warunki Zamawiającego były
zrealizowane w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub inne standardowe
warunki kontraktowe – Wykonawca otrzyma: 10 pkt.

UWAGA: Zamawiający informuje, że w podkryterium K.1 Wykonawca
może uzyskać maksimum 10 punktów.
2) Podkryterium - Doświadczenie Inspektora nadzoru robót drogowych – (K.2)
Zamawiający ustalił minimalne wymagane doświadczenie dla potwierdzenia
spełniania warunku w zakresie doświadczenia dla Inspektora nadzoru robót
drogowych w zakresie torowisk (K.2) w punkcie 6.2.2.b) b SIWZ. W przypadku
gdy Wykonawca zadeklaruje, że osoba wskazana na stanowisko Inspektora
nadzoru robót drogowych w zakresie torowisk posiada większe niż minimalne
wymagane przez Zamawiającego doświadczenie na stanowisku/ stanowiskach:
Kierownika Budowy lub Kierownika robót drogowych lub Inspektora nadzoru
robót drogowych na zadaniach spełniających wyżej wskazane warunki, zdobyte w
okresie ostatnich 10 lat przed terminem składania ofert,(przy czym dodatkowe
doświadczenie może zostać wykazane zarówno na zadaniu potwierdzającym
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jak i na innych zadaniach),
otrzyma punkty w sposób następujący:
a) za dodatkowe 4000 mb toru pojedynczego obejmujące budowę i/lub

przebudowę torowiska tramwajowego – Wykonawca otrzyma: 5 pkt.
b) za dodatkowe 8000 mb toru pojedynczego obejmujące budowę i/lub

przebudowę torowiska tramwajowego – Wykonawca otrzyma: 10 pkt.
UWAGA: Zamawiający informuje, że w podkryterium K.2 Wykonawca
może uzyskać maksimum 10 punktów.
3) Podkryterium - Doświadczenie Inspektora nadzoru robót elektrycznych
i elektroenergetycznych – (K.3)
Zamawiający ustalił minimalne wymagane doświadczenie dla potwierdzenia
spełniania warunku w zakresie doświadczenia dla Inspektora nadzoru robót
elektrycznych i elektroenergetycznych (K.3) ) w punkcie 6.2.2.b) d SIWZ. W
przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje, że osoba wskazana na stanowisko
Inspektora nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych ds.
sieci i zasilania trakcji tramwajowej posiada większe niż minimalne wymagane
przez Zamawiającego doświadczenie na stanowisku Inspektora nadzoru robót
elektrycznych lub Kierownika robót elektrycznych na zadaniach spełniających
wyżej wskazane warunki zdobyte w okresie ostatnich 10 lat przed terminem
składania ofert, (przy czym dodatkowe doświadczenie może zostać wykazane
zarówno na zadaniu potwierdzającym spełnienie warunków udziału
w postępowaniu, jak i na innych zadaniach)), otrzyma punkty w sposób
następujący:
a) za dodatkowe 4000 mb sieci trakcyjnej tramwajowej lub kolejowej –

Wykonawca otrzyma: 5 pkt.
b) za dodatkowe 8000 mb sieci trakcyjnej tramwajowej lub kolejowej –

Wykonawca otrzyma: 10 pkt.
UWAGA: Zamawiający informuje, że w podkryterium K.3 Wykonawca
może uzyskać maksimum 10 punktów.
4) Podkryterium - Doświadczenie specjalisty ds. rozliczeń – (K.4)
Zamawiający ustalił minimalne wymagane doświadczenie dla potwierdzenia

spełniania warunku w zakresie doświadczenia dla Specjalisty ds. rozliczeń (K.4)
w punkcie 6.2.2.b) h SIWZ . W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje, że osoba
wskazana na stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń posiada większe niż minimalne
doświadczenie wymagane przez Zamawiającego zdobyte w okresie ostatnich 10
lat przed terminem składania ofert,, otrzyma punkty w sposób następujący:
a) dodatkowe, inne niż wykazane dla potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, dwa zakończone zadania o wartości robót
budowlanych co najmniej 5.000.000,00 PLN każde – Wykonawca otrzyma: 5
pkt.
b) dodatkowe , inne niż wykazane dla potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, trzy i więcej zakończone zadania o wartości robót
budowlanych co najmniej 5.000.000,00 PLN każde – Wykonawca otrzyma:
10 pkt.
UWAGA: Zamawiający informuje, że w podkryterium K.4 Wykonawca
może uzyskać maksimum 10 punktów.
Jeżeli Wykonawca nie załączy wraz z ofertą Załącznika Nr 4 do SIWZ dotyczącego
Doświadczenia Zespołu Kluczowych Specjalistów, Zamawiający przyjmie, że
Wykonawca nie wykazuje żadnego większego doświadczenia osób wskazanych na
stanowiska Kierownika Zespołu (Inżyniera Rezydenta), Inspektora nadzoru robót
torowych, Inspektora nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych ds.
sieci i zasilania trakcji tramwajowej oraz Specjalisty ds. rozliczeń i otrzyma
w kryterium „Doświadczenie Zespołu Kluczowych Specjalistów” 0 pkt.
Uzyskana liczba punktów badanej oferty w kryterium „Doświadczenie Zespołu
Kluczowych Specjalistów” (K) zostanie obliczona jako suma punktów za wszystkie
podkryteria (K.1 + K.2 + K.3+ K.4) w następujący sposób: K = K.1 + K.2 + K.3
+ K.4
Oferta w kryterium „Doświadczenie Zespołu Kluczowych Specjalistów” –
wskaźnik K może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
UWAGA:
Zamawiający informuje, że Wykonawca wezwany na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy do złożenia
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie będzie mógł
wykazać się doświadczeniem wskazanym, w celu uzyskania dodatkowych punktów dla
podkryterium „Doświadczenie Kierownika Zespołu - Inżyniera Rezydenta – (K.1) oraz
podkryterium „Doświadczenie Specjalisty ds. rozliczeń – (K.4).
Wypełniając Załącznik nr 4 do SIWZ w celu uzyskania dodatkowej punktacji, należy tam wskazać
wyłącznie zadania dla uzyskania dodatkowej punktacji, bez zadań dla wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu [nie dotyczy to zadań dla podkryterium Doświadczenie Inspektora nadzoru
robót drogowych w zakresie torowisk – (K.2) i podkryterium - Doświadczenie Inspektora nadzoru robót
elektrycznych i elektroenergetycznych ds. sieci i zasilania trakcji tramwajowej – (K.3); w tych
przypadkach można wskazać dowolne zadanie dla uzyskania dodatkowej punktacji].”

Zostaje zmienione na:
„15.3.Kryterium „Doświadczenie Zespołu Kluczowych Specjalistów” (K) – waga (znaczenie)
40 %
2) Podkryterium – Doświadczenie Kierownika Zespołu - Inżyniera Rezydenta –

(K.1)
Zamawiający ustalił minimalne wymagane doświadczenie dla potwierdzenia
spełniania warunku w zakresie doświadczenia dla Kierownika Zespołu -Inżyniera
Rezydenta (K.1) w punkcie 6.2.2.b) a SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca
zadeklaruje, że osoba wskazana na stanowisko Kierownika Zespołu - Inżyniera
Rezydenta posiada większe niż minimalne, wymagane przez Zamawiającego,
doświadczenie na stanowisku Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub
Menadżera Projektu itp. zdobyte w okresie ostatnich 10 lat przed terminem
składania ofert, na zadaniach realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe
FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe (innych, niż zadania wykazane
dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu), otrzyma punkty
w sposób następujący:
c) jedno dodatkowe zadanie spełniające warunki Zamawiającego były
zrealizowane w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub inne standardowe
warunki kontraktowe – Wykonawca otrzyma: 5 pkt.
d) dwa i więcej dodatkowe zadania spełniające warunki Zamawiającego były
zrealizowane w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub inne standardowe
warunki kontraktowe – Wykonawca otrzyma: 10 pkt.
UWAGA: Zamawiający informuje, że w podkryterium K.1 Wykonawca
może uzyskać maksimum 10 punktów.
2) Podkryterium - Doświadczenie Inspektora nadzoru robót drogowych – (K.2)
Zamawiający ustalił minimalne wymagane doświadczenie dla potwierdzenia
spełniania warunku w zakresie doświadczenia dla Inspektora nadzoru robót
drogowych (K.2) w punkcie 6.2.2.b) b SIWZ. W przypadku gdy Wykonawca
zadeklaruje, że osoba wskazana na stanowisko Inspektora nadzoru robót
drogowych posiada większe niż minimalne wymagane przez Zamawiającego
doświadczenie na stanowisku/ stanowiskach: Kierownika Budowy lub Kierownika
robót drogowych lub Inspektora nadzoru robót drogowych na zadaniach
spełniających wyżej wskazane warunki, zdobyte w okresie ostatnich 10 lat przed
terminem składania ofert,(przy czym dodatkowe doświadczenie może zostać
wykazane zarówno na zadaniu potwierdzającym spełnienie warunków udziału w
postępowaniu, jak i na innych zadaniach), otrzyma punkty w sposób następujący:
c) za dodatkowe 4000 mb toru pojedynczego obejmujące budowę i/lub

przebudowę torowiska tramwajowego – Wykonawca otrzyma: 5 pkt.
d) za dodatkowe 8000 mb toru pojedynczego obejmujące budowę i/lub

przebudowę torowiska tramwajowego – Wykonawca otrzyma: 10 pkt.
UWAGA: Zamawiający informuje, że w podkryterium K.2 Wykonawca
może uzyskać maksimum 10 punktów.
3) Podkryterium - Doświadczenie Inspektora nadzoru robót elektrycznych
i elektroenergetycznych – (K.3)
Zamawiający ustalił minimalne wymagane doświadczenie dla potwierdzenia
spełniania warunku w zakresie doświadczenia dla Inspektora nadzoru robót
elektrycznych i elektroenergetycznych (K.3) ) w punkcie 6.2.2.b) d SIWZ. W
przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje, że osoba wskazana na stanowisko

Inspektora nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiada większe
niż minimalne wymagane przez Zamawiającego doświadczenie na stanowisku
Inspektora nadzoru robót elektrycznych lub Kierownika robót elektrycznych na
zadaniach spełniających wyżej wskazane warunki zdobyte w okresie ostatnich 10
lat przed terminem składania ofert, (przy czym dodatkowe doświadczenie może
zostać wykazane zarówno na zadaniu potwierdzającym spełnienie warunków
udziału w postępowaniu, jak i na innych zadaniach)), otrzyma punkty w sposób
następujący:
c) za dodatkowe 4000 mb sieci trakcyjnej tramwajowej lub kolejowej –

Wykonawca otrzyma: 5 pkt.
d) za dodatkowe 8000 mb sieci trakcyjnej tramwajowej lub kolejowej –

Wykonawca otrzyma: 10 pkt.
UWAGA: Zamawiający informuje, że w podkryterium K.3 Wykonawca
może uzyskać maksimum 10 punktów.
4) Podkryterium - Doświadczenie specjalisty ds. rozliczeń – (K.4)
Zamawiający ustalił minimalne wymagane doświadczenie dla potwierdzenia
spełniania warunku w zakresie doświadczenia dla Specjalisty ds. rozliczeń (K.4)
w punkcie 6.2.2.b) h SIWZ . W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje, że osoba
wskazana na stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń posiada większe niż minimalne
doświadczenie wymagane przez Zamawiającego zdobyte w okresie ostatnich 10
lat przed terminem składania ofert,, otrzyma punkty w sposób następujący:
c) dodatkowe, inne niż wykazane dla potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, dwa zakończone zadania o wartości robót
budowlanych co najmniej 5.000.000,00 PLN każde – Wykonawca otrzyma: 5
pkt.
d) dodatkowe , inne niż wykazane dla potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, trzy i więcej zakończone zadania o wartości robót
budowlanych co najmniej 5.000.000,00 PLN każde – Wykonawca otrzyma:
10 pkt.
UWAGA: Zamawiający informuje, że w podkryterium K.4 Wykonawca
może uzyskać maksimum 10 punktów.
Jeżeli Wykonawca nie załączy wraz z ofertą Załącznika Nr 4 do SIWZ dotyczącego
Doświadczenia Zespołu Kluczowych Specjalistów, Zamawiający przyjmie, że
Wykonawca nie wykazuje żadnego większego doświadczenia osób wskazanych na
stanowiska Kierownika Zespołu -Inżyniera Rezydenta, Inspektora nadzoru robót
drogowych, Inspektora nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych oraz
Specjalisty ds. rozliczeń i otrzyma w kryterium „Doświadczenie Zespołu
Kluczowych Specjalistów” 0 pkt.
Uzyskana liczba punktów badanej oferty w kryterium „Doświadczenie Zespołu
Kluczowych Specjalistów” (K) zostanie obliczona jako suma punktów za wszystkie
podkryteria (K.1 + K.2 + K.3+ K.4) w następujący sposób: K = K.1 + K.2 + K.3
+ K.4
Oferta w kryterium „Doświadczenie Zespołu Kluczowych Specjalistów” –
wskaźnik K może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

UWAGA:
Zamawiający informuje, że Wykonawca wezwany na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy do złożenia
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie będzie mógł
wykazać się doświadczeniem wskazanym, w celu uzyskania dodatkowych punktów dla
podkryterium „Doświadczenie Kierownika Zespołu - Inżyniera Rezydenta – (K.1) oraz
podkryterium „Doświadczenie Specjalisty ds. rozliczeń – (K.4).
Wypełniając Załącznik nr 4 do SIWZ w celu uzyskania dodatkowej punktacji, należy tam
wskazać wyłącznie zadania dla uzyskania dodatkowej punktacji, bez zadań dla wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu [nie dotyczy to zadań dla podkryterium
Doświadczenie Inspektora nadzoru robót drogowych – (K.2) i podkryterium - Doświadczenie
Inspektora nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych – (K.3); w tych przypadkach
można wskazać dowolne zadanie dla uzyskania dodatkowej punktacji.”

5.w rozdziale XIII pt: „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA
OFERT” , w ustęp 13.1 oraz 13.3. otrzymują nowe brzmienie:
Było:
„13.1. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pomocą dedykowanego Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl do dnia 20.08.2019 roku do godziny
10:00”
„13.3.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w dniu 20.08.2019 roku o godzinie
13:00, pokój nr 4.”
Zostaje zmienione na:
„13.1.Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pomocą dedykowanego Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl do dnia 22.08.2019 roku do godziny
10:00 „
„13.3.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w dniu 22.08.2019 roku o godzinie
13:00, pokój nr 4.”
Pozostałe zapisy SIWZ (w tym załączniki do SIWZ) nie ulegają zmianie.
Zamawiający publikuje ujednolicony tekst SIWZ po modyfikacjach z dnia 19 lipca 2019r (uwaga:
opublikowane w dniu 17 lipca 2019r załączniki nie ulegają modyfikacji- są obowiązujące)
w/z Prezydenta Miasta Pabianic
/-/ Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek
I Zastępca Prezydenta Miasta

