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Do Wykonawców  
w przetargu nieograniczonym  
nr WZ/25/2020 

     

 
Informacje o zmianach SIWZ i zmianie terminu składania ofert 

                    
dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na Ocenę merytoryczną II stopnia wniosków o dofinansowanie składanych 
do Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 – Część II: Energia. Nr sprawy 
WZ/25/2020. 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający dokonał następujących zmian  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
  
1) w pkt. VIII.2.3.2.b) Część I SIWZ, Instrukcji dla Wykonawców,  

było:  
„- wykonał/brał udział w wykonaniu, jako autor lub współautor, w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 (dwa) studia 
wykonalności lub projekty budowlane z zakresu budowy lub przebudowy lub 
rozbudowy  lub modernizacji instalacji geotermalnych.” 

 
jest: 

„– wykonał/brał udział w wykonaniu, jako autor lub współautor, w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 (dwa) studia 
wykonalności lub projekty budowlane z zakresu budowy lub przebudowy lub 
rozbudowy  lub modernizacji instalacji geotermalnych (w tym dotyczących robót 
geologicznych na poszukiwanie i rozpoznanie wód termalnych).” 

 
2) w pkt. XXI.2.Ad2) 3.2.b) Część I SIWZ, Instrukcji dla Wykonawców,  

było:  

„1. Dla Części 2 zamówienia: 

Wykazane doświadczenie zespołu osób (ekspertów) punkty 

Każdy, z co najmniej 5 ekspertów posiada wykształcenie wyższe oraz w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał/brał udział 

w wykonaniu, jako autor lub współautor,  co najmniej 2 (dwa) studia wykonalności 

lub projekty budowlane z zakresu budowy lub przebudowy lub rozbudowy  lub 

modernizacji instalacji geotermalnych.  

0 pkt 
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Co najmniej 3 spośród ekspertów wchodzących w skład zespołu osób posiada 

wykształcenie wyższe oraz w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, wykonało/brało udział w wykonaniu, jako autor lub współautor, 

co najmniej 3 studiów wykonalności lub projektów budowlanych z zakresu budowy 

lub przebudowy lub rozbudowy  lub modernizacji instalacji geotermalnych . 

10 pkt 

Co najmniej 4 spośród ekspertów wchodzących w skład zespołu osób posiada 

wykształcenie wyższe oraz w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, wykonało/brało udział w wykonaniu, jako autor lub współautor, 

co najmniej 4 studiów wykonalności lub projektów budowlanych z zakresu budowy 

lub przebudowy lub rozbudowy  lub modernizacji instalacji geotermalnych. 

25 pkt 

Co najmniej 5 spośród ekspertów wchodzących w skład zespołu osób posiada 

wykształcenie wyższe oraz w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, wykonało/brało udział w wykonaniu, jako autor lub współautor, 

co najmniej 5 studiów wykonalności lub projektów budowlanych z zakresu budowy 

lub przebudowy lub rozbudowy  lub modernizacji instalacji geotermalnych. 

50 pkt 

„ 

jest: 

„Dla Części 2 zamówienia: 

Wykazane doświadczenie zespołu osób (ekspertów) punkty 

Każdy, z co najmniej 5 ekspertów posiada wykształcenie wyższe oraz w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał/brał udział 

w wykonaniu, jako autor lub współautor,  co najmniej 2 (dwa) studia wykonalności 

lub projekty budowlane z zakresu budowy lub przebudowy lub rozbudowy  lub 

modernizacji instalacji geotermalnych (w tym dotyczących robót geologicznych na 

poszukiwanie i rozpoznanie wód termalnych).  

0 pkt 

Co najmniej 3 spośród ekspertów wchodzących w skład zespołu osób posiada 

wykształcenie wyższe oraz w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, wykonało/brało udział w wykonaniu, jako autor lub współautor, 

co najmniej 3 studiów wykonalności lub projektów budowlanych z zakresu budowy 

lub przebudowy lub rozbudowy  lub modernizacji instalacji geotermalnych (w tym 

dotyczących robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznanie wód termalnych). 

10 pkt 

Co najmniej 4 spośród ekspertów wchodzących w skład zespołu osób posiada 

wykształcenie wyższe oraz w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, wykonało/brało udział w wykonaniu, jako autor lub współautor, 

co najmniej 4 studiów wykonalności lub projektów budowlanych z zakresu budowy 

lub przebudowy lub rozbudowy  lub modernizacji instalacji geotermalnych (w tym 

dotyczących robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznanie wód termalnych). 

25 pkt 

Co najmniej 5 spośród ekspertów wchodzących w skład zespołu osób posiada 

wykształcenie wyższe oraz w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, wykonało/brało udział w wykonaniu, jako autor lub współautor, 

co najmniej 5 studiów wykonalności lub projektów budowlanych z zakresu budowy 

50 pkt 
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lub przebudowy lub rozbudowy  lub modernizacji instalacji geotermalnych (w tym 

dotyczących robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznanie wód termalnych). 

„ 
 
 

3) w § 4 ust. 5 Części II SIWZ, Istotnych postanowień umowy,  
było: 

„Za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia polecenia dokonania przelewu przez 
Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.” 
  

 jest:  
„Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.” 

 
4) w pkt. 4 Części III SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia,  

było: 
„4. Ocena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie jest oceną punktową. 
Punkty są przyznawane w zależności od stopnia spełnienia danego kryterium zgodnie 
z punktacją wskazaną w załącznikach do niniejszego OPZ. Ocena dokonywana jest 
przez dwóch niezależnych i bezstronnych ekspertów, z zastrzeżeniem pkt 4.3 oraz 4.5-
4.6 poniżej.  
” 

jest:  
„4. Ocena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie jest oceną punktową. 
Punkty są przyznawane w zależności od stopnia spełnienia danego kryterium zgodnie 
z punktacją wskazaną w dokumentacji konkursowej danego naboru. Ocena 
dokonywana jest przez dwóch niezależnych i bezstronnych ekspertów,  
z zastrzeżeniem pkt 4.3 oraz 4.5-4.6 poniżej.” 

 
W wyniku dokonanych zmian w SIWZ, Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia 
ofert.  
Nowy termin składania i otwarcia ofert jest następujący: 
Nowy termin składania ofert: 9 listopada 2020 roku, godz. 11.00. 
Nowy termin otwarcia ofert: 9 listopada 2020 roku, godz. 11.30. 

 
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
                                                Marcin Jamiołkowski 


