
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sporządzenie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie procesu zagospodarowania poscaleniowego operacji

pn: Scalanie gruntów obszaru wsi Wysoka oraz części obszaru wsi Łętownia Etap III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Suski

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181675

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Kościelna 5 b

1.4.2.) Miejscowość: Sucha Beskidzka

1.4.3.) Kod pocztowy: 34-200

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.4.7.) Numer telefonu: 339757800

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@powiatsuski.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatsuski.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148687

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00141008

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 1)

Przed zmianą: 
13.1 Zamawiający dokona oceny ofert, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium (w %) Liczba możliwych do uzyskania punktów
1 Cena (C) 60 % 60 punktów
2 Doświadczenie projektanta (D) 30% 30 punktów
3 Termin wykonania Etapu I (T) 10% 10 punktów

a) Punkty za kryterium „Cena” odrębnie dla każdej Części zostaną obliczone według wzoru:
Cena oferty najtańszej
------------------------------- x 60 = liczba punktów
Cena oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

b) Punkty za kryterium „Doświadczenie projektanta” odrębnie dla każdej Części zostaną przyznane w następujący sposób:
- wykonanie jednej dokumentacji projektowej, o której mowa w rozdz. 4 pkt 4.1.2 ppkt 4 lit. b SWZ – 0 pkt,
- wykonanie minimum dwóch dokumentacji projektowych (projekt budowlany i wykonawczy) jako projektant lub
sprawdzający obejmujących budowę lub przebudowę lub rozbudowę drogi/dróg, w tym jednej na kwotę i w terminie, o
którym mowa w rozdz. 4 pkt 4.1.2 ppkt 4 lit. b– 15 pkt,
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- wykonanie minimum trzech dokumentacji projektowych (projekt budowlany i wykonawczy) jako projektant lub
sprawdzający obejmujących budowę lub przebudowę lub rozbudowę drogi/dróg, w tym jednej na kwotę i w terminie, o
którym mowa w rozdz. 4 pkt 4.1.2 ppkt 4 lit. b – 30 pkt.
Maksymalna liczba punktów jaką Wykonawca może uzyskać w przedmiotowym kryterium wynosi 30 pkt.
c) Punkty za kryterium „Termin wykonania Etapu I” odrębnie dla każdej Części zostaną przyznane w następujący sposób:
- zaoferowanie wykonania Etapu I w terminie 7 miesięcy powoduje przyznanie 0 punktów
- zaoferowanie wykonania Etapu I w terminie 6 miesięcy powoduje przyznanie 5 punktów
- zaoferowanie wykonania Etapu I w terminie 5 miesięcy i mniej powoduje przyznanie 10 punktów
Termin wykonania Etapu I należy rozumieć jako zakres prac obejmujący wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-
wykonawczej dla przebudowy dróg poscaleniowych wraz z przepustami oraz rekultywacji gruntów poscaleniowych oraz
renowacji rowów melioracyjnych (renowacja rowów dotyczy części nr 2 zamówienia- m.Wysoka), a także zgłoszenia robót
wraz z potwierdzeniem właściwego organu o braku sprzeciwu. 
pozostałe informacje w SWZ

Po zmianie: 
13.1 Zamawiający dokona oceny ofert, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium (w %) Liczba możliwych do uzyskania punktów
1 Cena (C) 60 % 60 punktów
2 Doświadczenie projektanta (D) 30% 30 punktów
3 Termin wykonania Etapu I (T) 10% 10 punktów

a) Punkty za kryterium „Cena” odrębnie dla każdej Części zostaną obliczone według wzoru:
Cena oferty najtańszej
------------------------------- x 60 = liczba punktów
Cena oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

b) Punkty za kryterium „Doświadczenie projektanta” odrębnie dla każdej Części zostaną przyznane w następujący sposób:
- wykonanie jednej dokumentacji projektowej, o której mowa w rozdz. 4 pkt 4.1.2 ppkt 4 lit. b SWZ – 0 pkt,
- wykonanie minimum dwóch dokumentacji projektowych (projekt budowlany i wykonawczy) jako projektant lub
sprawdzający na budowę lub przebudowę lub rozbudowę lub remont drogi/dróg, w tym jednej na kwotę i w terminie, o
którym mowa w rozdz. 4 pkt 4.1.2 ppkt 4 lit. b– 15 pkt,
- wykonanie minimum trzech dokumentacji projektowych (projekt budowlany i wykonawczy) jako projektant lub
sprawdzający na budowę lub przebudowę lub rozbudowę lub remont drogi/dróg, w tym jednej na kwotę i w terminie, o
którym mowa w rozdz. 4 pkt 4.1.2 ppkt 4 lit. b – 30 pkt.
Maksymalna liczba punktów jaką Wykonawca może uzyskać w przedmiotowym kryterium wynosi 30 pkt.

c) Punkty za kryterium „Termin wykonania Etapu I” odrębnie dla każdej Części zostaną przyznane w następujący sposób:
- zaoferowanie wykonania Etapu I w terminie 7 miesięcy powoduje przyznanie 0 punktów
- zaoferowanie wykonania Etapu I w terminie 6 miesięcy powoduje przyznanie 5 punktów
- zaoferowanie wykonania Etapu I w terminie 5 miesięcy i mniej powoduje przyznanie 10 punktów
Termin wykonania Etapu I należy rozumieć jako zakres prac obejmujący wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-
wykonawczej dla przebudowy dróg poscaleniowych wraz z przepustami oraz rekultywacji gruntów poscaleniowych oraz
renowacji rowów melioracyjnych (renowacja rowów dotyczy części nr 2 zamówienia- m.Wysoka), a także zgłoszenia robót
wraz z potwierdzeniem właściwego organu o braku sprzeciwu. 
pozostałe informacje w SWZ

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 2)

Przed zmianą: 
13.1 Zamawiający dokona oceny ofert, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium (w %) Liczba możliwych do uzyskania punktów
1 Cena (C) 60 % 60 punktów
2 Doświadczenie projektanta (D) 30% 30 punktów
3 Termin wykonania Etapu I (T) 10% 10 punktów

a) Punkty za kryterium „Cena” odrębnie dla każdej Części zostaną obliczone według wzoru:
Cena oferty najtańszej
------------------------------- x 60 = liczba punktów
Cena oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

b) Punkty za kryterium „Doświadczenie projektanta” odrębnie dla każdej Części zostaną przyznane w następujący sposób:
- wykonanie jednej dokumentacji projektowej, o której mowa w rozdz. 4 pkt 4.1.2 ppkt 4 lit. b SWZ – 0 pkt,
- wykonanie minimum dwóch dokumentacji projektowych (projekt budowlany i wykonawczy) jako projektant lub
sprawdzający obejmujących budowę lub przebudowę lub rozbudowę drogi/dróg, w tym jednej na kwotę i w terminie, o
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którym mowa w rozdz. 4 pkt 4.1.2 ppkt 4 lit. b– 15 pkt,
- wykonanie minimum trzech dokumentacji projektowych (projekt budowlany i wykonawczy) jako projektant lub
sprawdzający obejmujących budowę lub przebudowę lub rozbudowę drogi/dróg, w tym jednej na kwotę i w terminie, o
którym mowa w rozdz. 4 pkt 4.1.2 ppkt 4 lit. b – 30 pkt.
Maksymalna liczba punktów jaką Wykonawca może uzyskać w przedmiotowym kryterium wynosi 30 pkt.
c) Punkty za kryterium „Termin wykonania Etapu I” odrębnie dla każdej Części zostaną przyznane w następujący sposób:
- zaoferowanie wykonania Etapu I w terminie 7 miesięcy powoduje przyznanie 0 punktów
- zaoferowanie wykonania Etapu I w terminie 6 miesięcy powoduje przyznanie 5 punktów
- zaoferowanie wykonania Etapu I w terminie 5 miesięcy i mniej powoduje przyznanie 10 punktów
Termin wykonania Etapu I należy rozumieć jako zakres prac obejmujący wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-
wykonawczej dla przebudowy dróg poscaleniowych wraz z przepustami oraz rekultywacji gruntów poscaleniowych oraz
renowacji rowów melioracyjnych (renowacja rowów dotyczy części nr 2 zamówienia- m.Wysoka), a także zgłoszenia robót
wraz z potwierdzeniem właściwego organu o braku sprzeciwu. 
pozostałe informacje w SWZ

Po zmianie: 
13.1 Zamawiający dokona oceny ofert, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium (w %) Liczba możliwych do uzyskania punktów
1 Cena (C) 60 % 60 punktów
2 Doświadczenie projektanta (D) 30% 30 punktów
3 Termin wykonania Etapu I (T) 10% 10 punktów

a) Punkty za kryterium „Cena” odrębnie dla każdej Części zostaną obliczone według wzoru:
Cena oferty najtańszej
------------------------------- x 60 = liczba punktów
Cena oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

b) Punkty za kryterium „Doświadczenie projektanta” odrębnie dla każdej Części zostaną przyznane w następujący sposób:
- wykonanie jednej dokumentacji projektowej, o której mowa w rozdz. 4 pkt 4.1.2 ppkt 4 lit. b SWZ – 0 pkt,
- wykonanie minimum dwóch dokumentacji projektowych (projekt budowlany i wykonawczy) jako projektant lub
sprawdzający na budowę lub przebudowę lub rozbudowę lub remont drogi/dróg, w tym jednej na kwotę i w terminie, o
którym mowa w rozdz. 4 pkt 4.1.2 ppkt 4 lit. b– 15 pkt,
- wykonanie minimum trzech dokumentacji projektowych (projekt budowlany i wykonawczy) jako projektant lub
sprawdzający na budowę lub przebudowę lub rozbudowę lub remont drogi/dróg, w tym jednej na kwotę i w terminie, o
którym mowa w rozdz. 4 pkt 4.1.2 ppkt 4 lit. b – 30 pkt.
Maksymalna liczba punktów jaką Wykonawca może uzyskać w przedmiotowym kryterium wynosi 30 pkt.

c) Punkty za kryterium „Termin wykonania Etapu I” odrębnie dla każdej Części zostaną przyznane w następujący sposób:
- zaoferowanie wykonania Etapu I w terminie 7 miesięcy powoduje przyznanie 0 punktów
- zaoferowanie wykonania Etapu I w terminie 6 miesięcy powoduje przyznanie 5 punktów
- zaoferowanie wykonania Etapu I w terminie 5 miesięcy i mniej powoduje przyznanie 10 punktów
Termin wykonania Etapu I należy rozumieć jako zakres prac obejmujący wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-
wykonawczej dla przebudowy dróg poscaleniowych wraz z przepustami oraz rekultywacji gruntów poscaleniowych oraz
renowacji rowów melioracyjnych (renowacja rowów dotyczy części nr 2 zamówienia- m.Wysoka), a także zgłoszenia robót
wraz z potwierdzeniem właściwego organu o braku sprzeciwu. 
pozostałe informacje w SWZ

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje personelem kierowniczym,
odpowiedzialnym za należyte wykonanie zamówienia tj.: co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji na
stanowisku Projektanta branży drogowej:
- posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej oraz 
- legitymującą się co najmniej 3 - letnim doświadczeniem zawodowym w projektowaniu, liczonym od dnia uzyskania
uprawień oraz
- która w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia opracowała (jako projektant
lub sprawdzający) co najmniej jedną dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy) obejmującą budowę lub
przebudowę lub rozbudowę drogi/dróg na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł brutto każda (w ramach jednej umowy);
W przypadku gdy wykonawca składa ofertę na dwie części zamówienia, za spełnienie w/w warunku udziału w postępowaniu
Zamawiający uzna jeżeli jedna i ta sama osoba wskazana w wykazie osób będzie pełnić funkcję na stanowisku Projektanta
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branży drogowej na obu częściach.

Po zmianie: 
w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje personelem kierowniczym,
odpowiedzialnym za należyte wykonanie zamówienia tj.: co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji na
stanowisku Projektanta branży drogowej:
- posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej oraz 
- legitymującą się co najmniej 3 - letnim doświadczeniem zawodowym w projektowaniu, liczonym od dnia uzyskania
uprawień oraz
- która w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia opracowała (jako projektant
lub sprawdzający) co najmniej jedną dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy) na kwotę nie mniejszą niż
50 000,00 zł brutto każda (w ramach jednej umowy) na budowę lub przebudowę lub rozbudowę lub remont drogi/dróg;
W przypadku gdy wykonawca składa ofertę na dwie części zamówienia, za spełnienie w/w warunku udziału w postępowaniu
Zamawiający uzna jeżeli jedna i ta sama osoba wskazana w wykazie osób będzie pełnić funkcję na stanowisku Projektanta
branży drogowej na obu częściach.

pozostałe informacje w SWZ

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2023-03-29 10:00

Po zmianie: 
2023-03-31 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2023-03-29 11:00

Po zmianie: 
2023-03-31 12:00
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