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Wyjaśnienie 2                           Łomża, dnia 09.08.2018r. 

TEIR/PU/11/2018 

Dotyczy: wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji pn.: „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w 
Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa.”, 
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki; 
DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych; PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z 
odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. informuje, że wpłynęły 
zapytania dotyczące powyższego postępowania przetargowego o następującej treści: 

1. Prosimy, w związku z trwającym sezonem urlopowym, o przedłużenie terminu złożenia oferty na 
dzień: 23.08.2018r., 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił już odpowiedź na to pytanie w Wyjaśnieniu nr 1 z dnia 08.08.2018r do w/w 
postępowania przetargowego. 

2. Prosimy o zmianę zapisów punktu 7.1.2 na: 
a) Zrealizowali co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Pomocy Technicznej lub 

Inżyniera Kontraktu lub inspektora nadzoru o wartości inwestycji min 10 000 000 zł dla 
przedsięwzięcia dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lub 
innych Programów i jednostek dofinansowujących inwestycje w energetyce i ciepłownictwie, przy 
czym w ramach usług Pomocy Technicznej lub Inżyniera Kontraktu lub inspektora nadzoru 
wykonawca świadczył usługi doradcze związane z rozliczeniem umowy o dofinansowanie, a 
przedsięwzięcie zostało zakończone i pozytywnie rozliczone z Instytucją Wdrażającą (NFOŚiGW) 
lub inną jednostką rozliczającą. 

b) zrealizowali w sposób należyty, w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania  ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie  – minimum  jedno 
zamówienie obejmujące usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru, Inżyniera 
Kontraktu (obejmującej czynności nadzoru inwestorskiego /Inwestora Zastępczego) dla 
przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu minimum opiniowania dokumentacji projektowej i 
wykonaniu robót budowlanych dla obiektu ciepłowni lub elektrociepłowni o mocy nominalnej 
minimum 5,0 MW th, opartej o kocioł wodny, lub parowy opalany paliwem stałym,  gazowym lub 
biomasą (biomasa leśna), wraz z układem magazynowania i podawania paliwa 
 
Prosimy o zgodę na zmianę zapisów. Dotychczasowe zapisy , w naszej ocenie, znacznie zawężają 
krąg osób / firm mogących złożyć ofertę. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający w Wyjaśnieniu nr 1 z dnia 08.08.2018r. zmienił pkt. 7.1.2 i pozostaje przy tych zapisach. 

3. Zamawiający dla ww. postępowania w projekcie Umowy w §9 w ust. 1 ppkt b) wskazał, iż: 

"b) 20% wynagrodzenia o którym mowa w § 8 będzie płatne po odbiorze przedmiotu Umowy i 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu Końcowego". 

Tymczasem w §9 w ust. 4 napisano, iż „4. Podstawą wystawienia faktury końcowej przez Inżyniera 
Kontraktu będzie zatwierdzony przez Zamawiającego bez uwag lub zastrzeżeń Raport Ostateczny.”. 

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż płatność 20% wynagrodzenia, o 
którym mowa w §8 Umowy nastąpi po zakończeniu realizacji robót budowlanych, podpisaniu 
protokołu odbioru końcowego robót budowalnych oraz przyjęciu obiektu do użytkowania przez 
Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. informuje, że : 
a) § 9 ust. 1 Projektu Umowy przyjmuje nowe brzmienie: 

„§ 9 
1. Wynagrodzenie Umowne Inżyniera Kontraktu o którym mowa w § 8 będzie płatne w 

następujący sposób: 
a) 80% wynagrodzenia o którym mowa w § 8 będzie płatne w  ratach, których liczba będzie 

odpowiadać liczbie kwartałów realizacji Umowy na wykonanie prac projektowych i robót 
budowlanych dla inwestycji pn. „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny 
o mocy 12,5 MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa.” po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego Raportu Wstępnego i wszystkich Raportów Miesięcznych za dany kwartał, 

b) 10% wynagrodzenia o którym mowa w § 8 będzie płatne po zakończeniu realizacji robót 
budowlanych, podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót budowalnych oraz 
przyjęciu obiektu do użytkowania przez Zamawiającego i zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego Raportu Końcowego. 

c) 10% wynagrodzenia o którym mowa w § 8 będzie płatne po odbiorze przedmiotu Umowy i 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu Ostatecznego.” 
 

b) § 14  Projektu Umowy, jak również wszystkie punkty w Zaproszeniu do składania ofert SIWZ w 
szczególności pkt. 16.14 i 18 i w jego załącznikach, w którym mowa o zabezpieczeniu należytego 
wykonania Umowy zostają wykreślone. 
W załączniku nr 1 do SIWZ „Formularz ofertowy” akapit mówiący o zabezpieczeniu należytego 
wykonania umowy nie będzie brany pod uwagę. 
 

4. Czy personel Inżyniera Kontraktu ma przez cały okres obowiązywania umowy świadczyć usługę na 
terenie Inwestycji w całym ustawowym czasie pracy? Czy dopuszcza się aby częściowo usługa była 
prowadzona zdalnie w zależności od potrzeb? (np. opiniowanie dokumentacji, podczas gdy nie 
odbywają się roboty w branży za którą odpowiada inspektor itp.)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza,  aby częściowo usługi (np. opiniowanie dokumentacji, podczas gdy nie odbywają 
się roboty w branży, za którą odpowiada inspektor itp.) były prowadzone zdalnie za zgodą 
Zamawiającego, w przypadku gdy obecność Wykonawcy na terenie Inwestycji przy danym działaniu nie 
jest  konieczna. 
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5. Czy poprzez wymóg postawiony w zapisach dotyczących wymagań dla Kluczowych Ekspertów a 
mianowicie:  
 „co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z projektowaniem, nadzorem nad budową 
i budową ciepłowni lub elektrociepłowni spalających w 100% biomasę”  
Zamawiający oczekuje, aby personel Wykonawcy  dysponował doświadczeniem na elektrociepłowni 
lub ciepłowni (tj. obiekcie składającym się często z kilku bloków, gdzie każdy kocioł może być opalany 
innym paliwem), gdzie cały obiekt spalał w 100% biomasę (tj. wszystkie kotły zainstalowane na 
obiekcie spalały wyłącznie biomasę)? Powyższy wymóg w znaczący sposób ogranicza konkurencję. 
Niewiele elektrociepłowni i ciepłowni w Polsce jest opalanych na wszystkich blokach w 100% 
biomasą. Prosimy o złagodzenie tego wymogu, gdyż nawet po zakończeniu Inwestycji dla MPEC w 
Łomży nie pozwoli to legitymować się Technologowi doświadczeniem uzyskanym na obiekcie 
referencyjnym jakiego wymaga Zamawiający w przedmiotowym przetargu. Ponadto zastosowanie 
spójnika „i” sugeruje, że Technolog ma mieć 5-letnie doświadczenie związane z projektowaniem, 
nadzorowaniem i budową…, co jest niezwykła rzadkością aby osoby pełniące funkcje techniczne na 
budowie posiadały oprócz doświadczenia związanego z budową (nadzór lub wykonawstwo) także 
doświadczenie w projektowaniu. Wnosimy o zastąpienie spójnika „i” spójnikiem „lub” jak to ma 
miejsce w przypadku pozostałych Inspektorów branżowych. 
W związku z powyższymi postawiony wymóg jest niewspółmierny do złożoności Inwestycji i w rażący 
sposób ogranicza konkurencję na rynku. 

Odpowiedź: 

Pkt. 7.1 ppkt. 7.1.3 lit. b) Zaproszenia do składania ofert SIWZ oraz pkt. 4.2 ppkt. 3) lit. b) Ogłoszenia 
przyjmuje nowe brzmienie: 

„b) Technologiem posiadającym: 
 Wykształcenie wyższe techniczne – mechaniczne, mechaniczno-energetyczne, cieplno -  

mechaniczne lub podobne. 
 Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z 

projektowaniem lub nadzorem nad budową, bądź budową ciepłowni lub elektrociepłowni 
posiadającej minimum jeden kocioł na biomasę o mocy nominalnej minimum 5,0 MWth.  

 Szczególne doświadczenie zawodowe: uczestniczył jako technolog po stronie projektanta, 
inżyniera kontraktu lub wykonawcy robót w realizacji co najmniej jednym zadaniu inwestycyjnym 
związanym z budową ciepłowni lub elektrociepłowni o mocy nominalnej minimum 5,0 MWth, 
opartej o kocioł wodny lub parowy opalany biomasą, wyposażony wraz z układem 
magazynowania i podawania paliwa,” 
 

 


