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Rzeszów, dnia 11.07.2019 r. 
OR-IV.272.2.25.2019.DS                                                                                

 
Do zamieszczenia na stronie 
internetowej zamawiającego 
 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa organizacja 

finału Konkursu Edukacyjnego dla Szkół z okazji Dnia Współpracy Europejskiej 2019 - 
European Cooperation Day 2019 (EC Day 2019).” 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) niniejszym zawiadamiam,  
iż ulega zmianie treść SIWZ, następująco: 
 
1. Zmienia się treść SIWZ w ten sposób, że dotychczasową treść rozdz. XII, zastępuje się 

rozdz. XII w brzmieniu: 
 

1. Miejsce oraz termin składania ofert: 
 

1.1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego              
w Rzeszowie, kod pocztowy 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207: osobiście 
albo za pośrednictwem poczty (firmy kurierskiej) – w zamkniętej kopercie oznaczonej: 
„Oferta dotyczy zamówienia pn. Kompleksowa organizacja finału Konkursu 
Edukacyjnego dla Szkół z okazji Dnia Współpracy Europejskiej 2019 - European 
Cooperation Day 2019 (EC Day 2019).”; znak sprawy: OR-IV.272.2.25.2019; nie otwierać 
do dnia 17.07.2019 r., godz. 11:00”. 

1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę. 
1.3. Termin składania ofert upływa dnia 17.07.2019 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym 

terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną 
niezwłocznie zwrócone wykonawcom. 

1.4. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie 
zamawiającemu oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem tego terminu. 
Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie. 

 

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2019 r., o godz. 11:00, w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego 
4 – pok. nr 207. 
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2. Zmienia się treść SIWZ w ten sposób, że dotychczasową treść rozdz. V, zastępuje rozdz. 
V w brzmieniu: 
 
„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek 
dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tzn. wykonawcy, którzy dysponują osobą, 
która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, koordynowała co najmniej 3 
imprezy dla grup liczących na każdej z tych imprez co najmniej 100 osób”. 
 

3. Zmienia się treść SIWZ w ten sposób, że treść rozdz. XIV zastępuje się rozdz. XIV              
w brzmieniu: 

 
„Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
 

1. Kryteria wyboru oferty i ich znacznie: 
 

1.1. Kryteria oceny ofert oparte są na systemie punktowym. 
1.2. W niniejszym postępowaniu oferty będą oceniane na podstawie niżej 

przedstawionego kryterium: 
 
Kryterium I:  Cena oferty 
Znaczenie:  80% 
Kryterium II: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (koordynator) 
Znaczenie:     20% 
 

2. Sposób oceny ofert: 
2.1. Poniższej ocenie podlegają jedynie oferty, które nie zostały odrzucone. 
2.2. Komisyjna ocena ofert: 

 
Kryterium I: Cena oferty – 80% 
 
Komisja wspólnie dokona oceny poszczególnych ofert w Kryterium I – stosując poniższe 
zasady: 
 
Oferta z najniższą ceną otrzyma 80,00 punktów, pozostałe oferty otrzymują ilość punktów 
wyliczoną według poniższej formuły: 
 
Xn = (Cmin / Cn) x 80, gdzie: 
Xn  – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie; 
Cmin  – oznacza najniższą cenę oferty (spośród ofert podlegających ocenie); 
Cn  – oznacza cenę ocenianej oferty; 
80  – oznacza wagę (znaczenie tego kryterium wyrażone w punktach). 
 

Ceną braną pod uwagę przy ocenie ofert jest CENA BRUTTO OFERTY  
– cena za realizację całości zamówienia.  
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► Oferta w komisyjnej ocenie oferty w kryterium I może uzyskać maksymalnie 80,00 
punktów 
 
Kryterium II: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (koordynator) – 
20% 
 
Komisja wspólnie dokona oceny poszczególnych ofert w Kryterium II – stosując poniższe 
zasady: 
 
Ocena zostanie dokonana na podstawie dokumentu DOŚWIADCZENIE OSOBY WYZNACZONEJ 
DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA (KOORDYNATORA) załączonego do oferty (wzór dokumentu 
stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). W rzeczonym dokumencie należy wskazać osobę 
wyznaczoną do realizacji zamówienia (koordynatora).  
 
Komisja przyznaje punkty w zależności od doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji 
zamówienia (koordynatora) według zasad: 
 

Liczba koordynowanych imprez przez osobę 
wyznaczoną do realizacji zamówienia (koordynatora): 

Liczba punktów 

min. 3 imprezy 0 pkt 

4 imprezy 4 pkt 

5 imprez 5 pkt 

od 6 do 9 imprez 8 pkt 

od 10 do 12 imprez 12 pkt 

od 13 do 16 imprez 16 pkt 

od 17 imprez i więcej 20 pkt 

 
Zamawiający zastrzega, że koordynowane imprezy (co najmniej 3) przez osobę wyznaczoną 
do realizacji zamówienia (koordynatora), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, za które będą przyznawane punkty mają być imprezami dla grup liczących na 
każdej z tych imprez co najmniej 100 osób. 
 
UWAGI: 

1) Dokument DOŚWIADCZENIE OSOBY WYZNACZONEJ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
(KOORDYNATORA) należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do 
SIWZ bądź w formie tego druku. Wymagana forma pisemna, oryginał. Postanowienia 
SIWZ dotyczące warunków sporządzenia oferty stosuje się odpowiednio do 
sporządzenia tego dokumentu. 

2) Nie załączenie dokumentu DOŚWIADCZENIE OSOBY WYZNACZONEJ DO REALIZACJI 
ZAMÓWIENIA (KOORDYNATORA) do oferty, błędne jego wypełnienie, wskazanie         
w rzeczonym dokumencie osób, które nie spełniają przedmiotowych warunków, 
złożenie nieczytelnego dokumentu, niejednoznacznego lub w niewłaściwej formie 
spowoduje odpowiednio, iż oferta wykonawcy nie otrzyma punktów (0 pkt)                 
w przedmiotowym kryterium lub otrzyma mniejszą ich ilość. 

3) Dokument DOŚWIADCZENIE OSOBY WYZNACZONEJ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
(KOORDYNATORA), o którym mowa wyżej nie jest dokumentem w rozumieniu art. 25 
ust. 1 pkt 2 ustawy, oznacza to że do tego dokumentu nie stosuje się przepisów art. 
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26 ustawy oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.         
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy     
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016. poz. 1126). 

 
► Oferta w komisyjnej ocenie oferty w kryterium II może uzyskać maksymalnie 20,00 
punktów. 
 

3. Łączna ocena ofert:  
3.1 Punkty uzyskane przez ofertę w komisyjnej ocenie oferty w kryterium I zostaną 

dodane do punktów uzyskanych przez nią w komisyjnej ocenie oferty                   
w kryterium II, na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta 
w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100,00 pkt.  

3.2 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska największą 
ilość punktów w łącznej ocenie ofert.  

 
4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników oceny do dwóch miejsc po przecinku. 

Gdyby wyniki dwóch lub większej liczby ofert okazały się takie same, zamawiający 
nie zastosuje zaokrągleń, chyba że działanie takie nie będzie mogło przynieść 
zróżnicowania wyników. 

5. Jeżeli zostanie złożona tylko jedna oferta podlegająca ocenie – zamawiający oceni 
ofertę tego wykonawcy, przyznając jej maksymalną ilość punktów możliwą do 
uzyskania w danym kryterium (bez przeprowadzania powyższej oceny). 

6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.” 

 
4. Zmienia się treść Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (…), który stanowi 

załącznik nr 4 SIWZ w ten sposób, że dotychczasową treść pkt. III.F.1., zastępuje się pkt 
III.F.1. w brzmieniu: 

 
„1.Wykonawca zapewni na miejscu całodobową koordynację przebiegu FINAŁU - jednego 

Koordynatora oraz minimum dwóch jego asystentów, którzy będą na miejscu 
koordynować prawidłowy przebieg realizacji zamówienia oraz będą rozwiązywać na 
bieżąco ewentualne problemy w tym zakresie”. 

 
5. Zmienia się treść Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (…), który stanowi 

załącznik nr 4 SIWZ w ten sposób, że dotychczasową treść pkt. III.F.5., zastępuje się pkt 
III.F.5. w brzmieniu: 
 

„5. Wykonawca zapewni dostęp do całodobowej opieki medycznej uczestnikom FINAŁU, co 
oznacza, że w razie nagłego zachorowania lub wypadku któregokolwiek z uczestników 
FINAŁU (niezależnie od jego narodowości) podczas trwania całego FINAŁU (całodobowo): 

a) Wykonawca zapewni na własny koszt lub w ramach wykupionych polis 
ubezpieczeniowych, o których mowa w pkt. III.F.2-3. SOPZ (dotyczy obywateli                
z Białorusi i Ukrainy), lub w ramach NFZ (dotyczy polskich obywateli) transport do 
najbliższego ośrodka świadczącego niezbędne usługi medyczne finansowane               
w ramach NFZ (dotyczy polskich obywateli) lub  w ramach ww. polis 
ubezpieczeniowych (dotyczy obywateli z Białorusi i Ukrainy). 
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b) Koordynator lub jego asystent, o którym mowa w pkt. III.F.1 SOPZ zajmie się 
kompleksową organizacją dostępu do opieki medycznej, w tym m.in. zajmie się 
kwestiami związanymi z powiadomieniem odpowiednich służb, transportem do 
najbliższego ośrodka, o którym mowa w pkt. a) oraz wszelkimi formalnościami 
związanymi z dostępem do niezbędnej opieki medycznej. 

Ponadto podczas trwania całego FINAŁU (całodobowo) Koordynator lub jego asystent,        
o którym mowa w pkt. III.F.1 SOPZ ma posiadać i w razie potrzeby udostępnić apteczkę 
pierwszej pomocy spełniającą normę DIN 13164 (Niemieckiego Instytutu 
Normalizacyjnego - Deutsches Institut für Normung) - tzw. apteczkę samochodową. 
 

6. Zmienia się treść załącznika nr 5 „DOŚWIADCZENIE OSOBY WYZNACZONEJ DO 
REALIZACJI ZAMÓWIENIA (KOORDYNATORA)” do SIWZ w ten sposób,  
że dotychczasowy załącznik nr 5, zastępuję się załącznikiem nr 5 w brzmieniu nadanym 
przez załącznik do niniejszego zawiadomienia. 

 
 
Pozostałe warunki przedmiotowego postępowania nie ulegają zmianie. 
 
W związku z wystąpieniem przesłanek, o których mowa w art. 38 ust. 6 ustawy 
zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 17.07.2019 r., do godz. 10:00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik: 
1) DOŚWIADCZENIE OSOBY WYZNACZONEJ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA (KOORDYNATORA) (załącznik nr 5 do SIWZ) 


