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 Zielona Góra, 14.10.2020 r. 

Nr Sprawy: A.2300.5.2020 
 

             Wykonawcy 
 zainteresowani udziałem  
      w nw. postępowaniu 

   
 
 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa ścieżki 
rowerowej w Zielonej Górze - Leśne rowerowe szaleństwo” 

 
 
           Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą pzp, modyfikuje treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz przedłuża termin składania ofert do dnia 
27.10.2020 r. do godziny 9:30, otwarcie ofert nastąpi o godzinie 9:45.  
W związku z powyższym treść nw. zapisów SIWZ otrzymują nowe brzmienia: 
 
1) zmianę treści pkt 3.12) SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca na potwierdzenie, że osoby, o których mowa w pkt. 5.1.2.2) i 5.1.2.4) SIWZ 
posiadają wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje zawodowe zobowiązany jest przed 
podpisaniem umowy dostarczyć Zamawiającemu kopię certyfikatu ukończenia kursu IMBA 
(International Mountai Bicycling Association) dla każdej z tych osób”. 

 
2) zmianę treści pkt 24.2) SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego 
terminu składania ofert, tj. do dnia 27 października 2020 r., do godz. 09:30”. 

3) zmianę treści pkt 25 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, 
adresem Zamawiającego i napisem: 

„Budowa ścieżki rowerowej w Zielonej Górze - Leśne rowerowe szaleństwo”  
z dopiskiem: 

„Nie otwierać przed godziną 09:45 dnia 27 października 2020 r. ” 
 

4) zmianę treści pkt 26.1) SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 
„oferty w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Miejskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze, 65-022 Zielona Góra, ul. Sulechowska 41, pokój 05- 
sekretariat w terminie do dnia  27 października 2020 roku do godz. 09:30”. 

 
5) zmianę treści pkt 28.1) SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 27 października 2020 roku o godz. 09:45 w siedzibie 
       Zamawiającego tzn. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze, 65-147 Zielona 
       Góra, ul. Sulechowska 41, pokój nr 12”. 
 
6) zmianę treści pkt 31.3) SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„3. doświadczenie personelu Wykonawcy „D”      30% 

3.1 personel Wykonawcy w zakresie budowy górskich tras rowerowych – podkryterium D1 
Przy ocenie oferty w podkryterium doświadczenie personelu Wykonawcy w zakresie budowy górskich 
tras rowerowych („D1”) oferta Wykonawcy otrzyma punkty, gdy wykaże on, że osoby skierowane 
przez niego do realizacji zamówienia (o których mowa w pkt 5.1.2.2) SIWZ, posiadają kwalifikacje 
zawodowe tj. certyfikat ukończenia kursu IMBA (International Mountai Bicycling Association) 
i doświadczenie (praktykę) przy budowie i oznaczeniu górskich tras rowerowych typu „singletrack”, 
zgodnych z wytycznymi IMBA (International Mountai Bicycling Association). 

 



 
 

 

Ocena oferty w tym podkryterium dokonana zostanie na podstawie informacji zawartej w pkt 2.3.1 
formularza oferty (załącznik nr I.1 do SIWZ) w następujący sposób: 
 
Osoba A 
1) posiadająca ww. kwalifikacje zawodowe i doświadczenie przy jednej budowie i oznaczeniu 

górskich tras rowerowych typu „singletrack”, spełniające powyższe wymagania - oferta otrzyma 0 
pkt;  

2) posiadająca ww. kwalifikacje zawodowe i doświadczenie przy dwóch budowach i oznaczeniu 
górskich tras rowerowych typu „singletrack”, spełniające powyższe wymagania - oferta otrzyma 5 
pkt;  

 
Osoba B 
1) posiadająca ww. kwalifikacje zawodowe i doświadczenie przy jednej budowie i oznaczeniu 

górskich tras rowerowych typu „singletrack”, spełniające powyższe wymagania - oferta otrzyma 0 
pkt;  

2) posiadająca ww. kwalifikacje zawodowe i doświadczenie przy dwóch budowach i oznaczeniu 
górskich tras rowerowych typu „singletrack”, spełniające powyższe wymagania - oferta otrzyma 5 
pkt;  

 
Osoba C 
1) posiadająca ww. kwalifikacje zawodowe i doświadczenie przy jednej budowie i oznaczeniu 

górskich tras rowerowych typu „singletrack”, spełniające powyższe wymagania - oferta otrzyma 0 
pkt;  

2) posiadająca ww. kwalifikacje zawodowe i doświadczenie przy dwóch budowach i oznaczeniu 
górskich tras rowerowych typu „singletrack”, spełniające powyższe wymagania - oferta otrzyma 5 
pkt;  

 
W przypadku nie podania w formularzu oferty żadnej informacji dotyczącej niniejszego podkryterium 
D1, podanie wartości „0”, „-” lub „nie dotyczy” lub informacji o równoważnym znaczeniu lub wykazanie 
doświadczenia nie spełniającego wymagań pkt 31.3.1 SIWZ, oferta otrzyma 0 pkt w niniejszym 
kryterium. 
 
Punktacja przyznana ofercie w podkryterium D1 zostanie obliczona jako suma punktów: Osoba A 
+ Osoba B + Osoba C.  
Łączna maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym podkryterium D1- to 15,00 pkt. 
 

3.2 personel Wykonawcy w zakresie projektowania górskich tras rowerowych – podkryterium 
D2 
Przy ocenie oferty w podkryterium doświadczenie personelu Wykonawcy w zakresie projektowania 
górskich tras rowerowych („D2”) oferta Wykonawcy otrzyma punkty, gdy wykaże on, że osoba 
skierowana przez niego do realizacji zamówienia (o której mowa w pkt 5.1.2.4) SIWZ, posiada 
kwalifikacje zawodowe tj. certyfikat ukończenia kursu IMBA (International Mountai Bicycling 
Association) i doświadczenie zawodowe (praktykę) w projektowaniu górskich tras rowerowych typu 
„singletrack”, zgodnych z wytycznymi IMBA (International Mountai Bicycling Association). 
 
Ocena oferty w tym podkryterium dokonana zostanie na podstawie informacji zawartej w pkt 2.3.2 
formularza oferty (załącznik nr I.1 do SIWZ) w następujący sposób: 
1) posiadająca ww. kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w projektowaniu jednej górskiej trasy 

rowerowej typu „singletrack”, spełniające powyższe wymagania - oferta otrzyma 0 pkt;  
2) posiadająca ww. kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w projektowaniu dwóch górskich tras 

rowerowych typu „singletrack”, spełniające powyższe wymagania - oferta otrzyma 15 pkt;  
 
W przypadku nie podania w formularzu oferty żadnej informacji dotyczącej niniejszego podkryterium 
D2, podanie wartości „0”, „-” lub „nie dotyczy” lub informacji o równoważnym znaczeniu lub wykazanie 
doświadczenia nie spełniającego wymagań pkt 31.3.2 SIWZ, oferta otrzyma 0 pkt w niniejszym 
kryterium. 

Maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym podkryterium D2 - to 15,00 pkt. 
 
Punktacja przyznana ofercie w kryterium D zostanie obliczona jako suma punktów uzyskanych 
w podkryterium D1 i w podkryterium D2 (D = D1+ D2).  
Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium D - to 30,00 pkt”. 



 
 

 

 
7) zmianę treści pkt 35.7) SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca na potwierdzenie, że osoby, o których mowa w pkt. 5.1.2.2) i 5.1.2.4) SIWZ 
posiadają wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje zawodowe zobowiązany jest przed 
podpisaniem umowy dostarczyć Zamawiającemu kopię certyfikatu ukończenia kursu IMBA 
(International Mountai Bicycling Association) dla każdej z tych osób” 

 
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ 

i należy uwzględnić je w składanej ofercie. 
 
 
 
 
Z poważaniem   

        
   

                       Dyrektor  
              Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
              Robert Jagiełowicz  


