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 Wyjaśnienie 1                Łomża, dnia 08.08.2018r. 

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. Zamawiający dla ww. postępowania w pkt. 7, ppkt.7.1.2. a) SIWZ zawarł zapis: 

„ a) Zrealizowali co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Pomocy Technicznej 

lub Inżyniera Kontraktu o wartości inwestycji min 20 000 000 zł dla przedsięwzięcia dofinansowanego 

z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przy czym w ramach usług Pomocy 

Technicznej lub Inżyniera Kontraktu wykonawca świadczył usługi doradcze związane z rozliczeniem 

umowy o dofinansowanie, a przedsięwzięcie zostało zakończone i pozytywnie rozliczone z Instytucją 

Wdrażającą (NFOŚiGW).” 

Wnosimy o zmianę ww. Warunku udziału w postępowaniu, tak by obejmował swym zakresem również 

doświadczenie wykonania usługi nadzoru nad przygotowaniem dokumentacji projektowej przez 

Wykonawcę robót. Tylko wtedy Warunek udziału posiadania zdolności technicznych i zawodowych, 

niezbędny do wykonania zamówienia, dotyczący wiedzy i doświadczenia będzie spójny z zapisami 

dotyczącymi zakresu obowiązków Inżyniera Kontraktu m.in.: w SIWZ pkt. 3 ppkt. 3.4.: „Nadzór nad 

robotami budowlanymi, Nadzór nad projektem i dokumentacją” i w Załącznik nr 2 do SIWZ - OPZ pkt. 4, 

ppkt. 4.1., 4.1.2.: „Analiza prawidłowości opracowanej przez wykonawcę Robót dokumentacji 

projektowej… (…) Inżynier Kontraktu musi czuwać nad pracami projektowymi I etapu inwestycji 

biomasowej, które nie mogą kolidować z planowanym II etapem inwestycji biomasowej, a zarazem 

muszą uwzględniać najbardziej optymalne rozwiązania obu inwestycji.”  

Jednocześnie zwracamy się o zmianę ww. warunku poprzez wprowadzenie obok NFOŚiGW również 

WFOŚiGW (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) jako Instytucji Wdrażającej 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, co jest zgodne ze stanem faktycznym (WFOŚiGW 

pełniły tę rolę w perspektywie PO IiŚ 2007-2013, a w obecnej 2014-2020 niektóre z nich również ją 

pełnią). 

Odpowiedź: 

Pkt. 7, ppkt.7.1.2. lit. a) Zaproszenia do składania ofert SIWZ oraz pkt. 4.2 ppkt. 2) lit. a) Ogłoszenia przyjmuje 

nowe brzmienie: 
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„a) Zrealizowali co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Pomocy Technicznej lub Inżyniera 

Kontraktu, w której zakresie był nadzór nad wykonaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi 

o wartości inwestycji min 20 000 000 zł, dla przedsięwzięcia dofinansowanego z Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko, przy czym w ramach usług Pomocy Technicznej lub Inżyniera Kontraktu 

wykonawca świadczył usługi doradcze związane z rozliczeniem umowy o dofinansowanie, a przedsięwzięcie 

zostało zakończone i pozytywnie rozliczone z Instytucją wdrażającą (NFOŚiGW lub WFOŚiGW). 

2. Zamawiający dla ww. postępowania w pkt. 7, ppkt.7.1.2. b) SIWZ zawarł zapis: 

„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 Inżyniera Kontraktu (obejmującej czynności 

nadzoru inwestorskiego/Inwestora Zastępczego) dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu 

dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla obiektu ciepłowni lub elektrociepłowni o mocy 

nominalnej minimum 5,0 MWth, opartej o kocioł wodny lub parowy opalany biomasą (biomasa 

leśna), wraz z układem magazynowania i podawania paliwa,” 

Wnosimy o zmianę  (wydłużenie) okresu referencji z 6 do 12 lat oraz dopuszczenie funkcji równoważnych 

funkcji Inżyniera Kontraktu oraz odstąpienie od wymogu, aby nadzorowane przedsięwzięcie obejmowało 

wykonanie dokumentacji projektowej. W naszej ocenie przywołane zapisy naruszają zasady uczciwej 

konkurencji, w sposób nieuzasadnionych znacząco zawężając grono potencjalnych Wykonawców.  

Ponadto Wnosimy o wykreślenie w pkt 7, ppkt 7.1.2 b) SIWZ zapisu: „(biomasa leśna)”, ponieważ 

zawęża Warunek doświadczenia tylko do tego źródła. Tak postawiony warunek udziału w postępowaniu 

narusza zasady uczciwej konkurencji. 

W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisu pkt. 7, ppkt.7.1.2. a), b) SIWZ, Warunki udziału w 

postępowaniu, w zakresie Posiadania zdolności technicznych i zawodowych, niezbędnych do wykonania 

zamówienia, dotyczące wiedzy i doświadczenia i proponujemy następującą treść: 

„a) Zrealizowali co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Pomocy Technicznej lub 

Inżyniera Kontraktu, w której zakresie był nadzór nad wykonaniem dokumentacji projektowej i 

robotami budowlanymi o wartości inwestycji min 20 000 000 zł, dla przedsięwzięcia 

dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przy czym w ramach usług 

Pomocy Technicznej lub Inżyniera Kontraktu wykonawca świadczył usługi doradcze związane z 

rozliczeniem umowy o dofinansowanie, a przedsięwzięcie zostało zakończone i pozytywnie rozliczone 

z Instytucją wdrażającą (NFOŚiGW lub WFOŚiGW). 

b) zrealizowali w sposób należyty, w okresie ostatnich 12 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 Inżyniera Kontraktu (obejmującej czynności 

nadzoru inwestorskiego/Inwestora Zastępczego) lub równoważnej dla przedsięwzięcia polegającego 

na budowie lub rozbudowie obiektu ciepłowni lub elektrociepłowni o mocy nominalnej minimum 5,0 

MWth, opartej o kocioł wodny lub parowy opalany biomasą, wraz z układem magazynowania i 

podawania paliwa”. 

Jednocześnie, wnosimy o modyfikację zapisu pkt 8, ppkt 8.13 a) i b) SIWZ, Oświadczenia i dokumenty, 

jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

(oryginał lub kserokopia, poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem): 

8.13 Wykaz wykonanych usług polegających na: 

a) pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu (obejmującej czynności nadzoru inwestorskiego)/Inwestora 

Zastępczego) lub równoważnej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lub rozbudowie  

obiektu ciepłowni lub elektrociepłowni o mocy nominalnej minimum 5,0 MWth, opartej o kocioł 

wodny lub parowy opalany biomasą wraz z układem magazynowania i podawania paliwa, 
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b) pełnienia funkcji Pomocy Technicznej lub Inżyniera Kontraktu, w której zakresie był nadzór nad 

wykonaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi o wartości inwestycji 

min. 20 000 000 zł dla przedsięwzięcia dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko, przy czym w ramach usług Pomocy Technicznej lub Inżyniera Kontraktu wykonawca 

świadczył usługi doradcze związane z rozliczeniem umowy o dofinansowanie, a przedsięwzięcie 

zostało zakończone i pozytywnie rozliczone z Instytucją Wdrażającą (NFOŚiGW lub WFOŚiGW). 

Odpowiedź: 

W Sfecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ i wszystkich jej załącznikach sformułowanie „biomasa 

leśna” zostaje wykreślona. 

Pkt. 7, ppkt.7.1.2. b) Zaproszenia do składania ofert SIWZ oraz pkt. 4.2 ppkt. 2) lit. b) Ogłoszenia przyjmuje 

nowe brzmienie: 

„b) zrealizowali w sposób należyty, w okresie ostatnich 12 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 Inżyniera Kontraktu (obejmującej 

czynności nadzoru inwestorskiego/Inwestora Zastępczego) lub równoważnej dla przedsięwzięcia 

polegającego na budowie lub rozbudowie obiektu ciepłowni lub elektrociepłowni o mocy 

nominalnej inwestycji, minimum 5,0 MWth, opartej o kocioł wodny lub parowy opalany biomasą, 

wraz z układem magazynowania i podawania paliwa”. 

Pkt. 8.1. ppkt 8.1.3.  Zaproszenia do składania ofert SIWZ przyjmuje nowe brzmienie: 

„8.1.3. Wykaz wykonanych usług polegających na: 

a) pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu (obejmującej czynności nadzoru inwestorskiego)/Inwestora 

Zastępczego) lub równoważnej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lub rozbudowie  

obiektu ciepłowni lub elektrociepłowni o mocy nominalnej inwestycji, minimum 5,0 MWth, opartej o 

kocioł wodny lub parowy opalany biomasą wraz z układem magazynowania i podawania paliwa, 

b) pełnienia funkcji Pomocy Technicznej lub Inżyniera Kontraktu, w której zakresie był nadzór nad 

wykonaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi o wartości inwestycji 

min. 20 000 000 zł dla przedsięwzięcia dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko, przy czym w ramach usług Pomocy Technicznej lub Inżyniera Kontraktu wykonawca 

świadczył usługi doradcze związane z rozliczeniem umowy o dofinansowanie, a przedsięwzięcie 

zostało zakończone i pozytywnie rozliczone z Instytucją Wdrażającą (NFOŚiGW lub WFOŚiGW), 

c) opis przedmiotu, którego dotyczyły wykonane usługi wraz z dostarczeniem dokumentów 

potwierdzających, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty – referencje wystawione przez 

Inwestora instalacji.” 

Pkt. 4.4 ppkt. 1) lit. c) Ogłoszenia przyjmuje nowe brzmienie: 

„wykaz wykonanych usług polegających na: 

• pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu (obejmującej czynności nadzoru inwestorskiego)/Inwestora 

Zastępczego) lub równoważnej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lub rozbudowie  

obiektu ciepłowni lub elektrociepłowni o mocy nominalnej inwestycji, minimum 5,0 MWth, opartej o 

kocioł wodny lub parowy opalany biomasą wraz z układem magazynowania i podawania paliwa, 

• pełnienia funkcji Pomocy Technicznej lub Inżyniera Kontraktu, w której zakresie był nadzór nad 

wykonaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi o wartości inwestycji 

min. 20 000 000 zł dla przedsięwzięcia dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko, przy czym w ramach usług Pomocy Technicznej lub Inżyniera Kontraktu wykonawca 

świadczył usługi doradcze związane z rozliczeniem umowy o dofinansowanie, a przedsięwzięcie 

zostało zakończone i pozytywnie rozliczone z Instytucją Wdrażającą (NFOŚiGW lub WFOŚiGW), 



4 

• opis przedmiotu, którego dotyczyły wykonane usługi wraz z dostarczeniem dokumentów 

potwierdzających, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty – referencje wystawione przez 

Inwestora instalacji.” 

3. Zamawiający dla ww. postępowania w pkt. 7, ppkt.7.1.3. d) SIWZ dot. zdolności technicznych 

i zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, dotyczących dysponowania osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia zawarł następujący zapis: 

d) Inspektorem nadzoru branży elektrycznej i AKPiA posiadającym: 

• Uprawnienia: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

• Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, liczone od dnia 

uzyskania uprawnień, w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub robót w 

branży elektrycznej lub elektroenergetycznej. 

• Szczególne doświadczenie zawodowe: uczestniczył jako specjalista z branży elektrycznej 

i AKPiA po stronie projektanta, inżyniera kontraktu lub wykonawcy robót w realizacji co najmniej 

jednym zadaniu inwestycyjnym związanym z budową ciepłowni lub elektrociepłowni o mocy 

nominalnej inwestycji, minimum 5,0 MWth, opartej o kocioł wodny lub parowy opalany biomasą 

(biomasa leśna) wraz z układem magazynowania i podawania paliwa, 

Zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego wymogu poprzez wprowadzenie następującego zapisu: 

d) Inspektorem nadzoru branży elektrycznej i AKPiA posiadającym: 

• Uprawnienia: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

• Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, liczone od dnia 

uzyskania uprawnień, w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub robót w 

branży elektrycznej lub elektroenergetycznej. 

• Szczególne doświadczenie zawodowe: uczestniczył jako specjalista z branży elektrycznej 

i AKPiA po stronie projektanta, inżyniera kontraktu lub wykonawcy robót w realizacji co najmniej 

jednym zadaniu inwestycyjnym obejmującym obiekt przemysłowy. 

Odpowiedź: 

Pkt. 7.1 ppkt. 7.1.3 lit. d) Zaproszenia do składania ofert SIWZ oraz pkt. 4.2 ppkt. 3) lit. d) Ogłoszenia 

przyjmuje nowe brzmienie: 

„d) Inspektorem nadzoru branży elektrycznej i AKPiA posiadającym: 

• Uprawnienia: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

• Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, liczone od dnia 

uzyskania uprawnień, w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub robót w 

branży elektrycznej lub elektroenergetycznej. 

• Szczególne doświadczenie zawodowe: uczestniczył jako specjalista z branży elektrycznej 

i AKPiA po stronie projektanta, inżyniera kontraktu lub wykonawcy robót w realizacji co najmniej 

jednym zadaniu inwestycyjnym obejmującym obiekt przemysłowy.” 

4. Zamawiający dla ww. postępowania w pkt. 7, ppkt.7.1.3. f) SIWZ dot. zdolności technicznych 

i zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, dotyczących dysponowania osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia zawarł następujący zapis: 

f) Specjalistą ds. Rozliczeń – posiadającym: 

• Wykształcenie: wyższe ekonomiczne. 
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• Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w 
rozliczaniu robót budowlano-montażowych i sporządzaniu raportów finansowych z realizacji 
przedsięwzięć inwestycyjnych. 

• Szczególne doświadczenie zawodowe: uczestniczył jako specjalista ds. ekonomicznych w co najmniej 

jednym zadaniu inwestycyjnym dofinansowanym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko, o wartości co najmniej 20.000.000 PLN (netto – bez podatku VAT), przy czym świadczył 

on usługi związane z rozliczeniem kontraktów na roboty budowlane oraz umowy o dofinansowanie, a 

przedsięwzięcie zostało zakończone i pozytywnie rozliczone z Instytucją Wdrażającą (NFOŚiGW). 

Zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego wymogu poprzez wprowadzenie obok NFOŚiGW 

również WFOŚiGW (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) jako Instytucji 

Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, co jest zgodne ze stanem faktycznym 

(WFOŚiGW pełniły tę rolę w perspektywie PO IiŚ 2007-2013, a w obecnej 2014-2020 niektóre z nich 

również ją pełnią). Jednocześnie zwracamy się o modyfikację wymogu w zakresie wykształcenia, tzn. 

rezygnację z wymogu wykształcenia wyższego ekonomicznego. 

W związku z powyższym zwracam się o następującą modyfikację przywołanego wcześniej zapisu: 

f) Specjalistą ds. Rozliczeń – posiadającym: 

• Wykształcenie: wyższe.  

• Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w 

rozliczaniu robót budowlano-montażowych i sporządzaniu raportów finansowych z realizacji 

przedsięwzięć inwestycyjnych. 

• Szczególne doświadczenie zawodowe: uczestniczył jako specjalista ds. ekonomicznych w co 

najmniej jednym zadaniu inwestycyjnym dofinansowanym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko, o wartości co najmniej 20.000.000 PLN (netto – bez podatku VAT), przy czym świadczył 

on usługi związane z rozliczeniem kontraktów na roboty budowlane oraz umowy o dofinansowanie, a 

przedsięwzięcie zostało zakończone i pozytywnie rozliczone z Instytucją Wdrażającą (NFOŚiGW lub 

WFOŚiGW). 

Odpowiedź: 

Pkt. 7.1 ppkt. 7.1.3 lit. f) Zaproszenia do składania ofert SIWZ oraz pkt. 4.2 ppkt. 3) lit. f) Ogłoszenia przyjmuje 

nowe brzmienie: 

„f) Specjalistą ds. Rozliczeń – posiadającym: 

• Wykształcenie: wyższe.  

• Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w rozliczaniu robót 

budowlano-montażowych i sporządzaniu raportów finansowych z realizacji przedsięwzięć 

inwestycyjnych. 

• Szczególne doświadczenie zawodowe: uczestniczył jako specjalista ds. ekonomicznych w co najmniej 

jednym zadaniu inwestycyjnym dofinansowanym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko, o wartości co najmniej 20.000.000 PLN (netto – bez podatku VAT), przy czym świadczył 

on usługi związane z rozliczeniem kontraktów na roboty budowlane oraz umowy o dofinansowanie, 

a przedsięwzięcie zostało zakończone i pozytywnie rozliczone z Instytucją Wdrażającą (NFOŚiGW lub 

WFOŚiGW).” 

5. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia stanowisk przez personel Zespołu Inżyniera Kontraktu, 

pod warunkiem że każdorazowo osoba łącząca stanowiska spełni wymogi określone dla każdego z 

łączonych stanowisk łącznie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia stanowisk przez personel Zespołu Inżyniera Kontraktu. 
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6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość polegania na zasobach podwykonawców w zakresie zdolności 

technicznych i zawodowych dotyczących dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość polegania na zasobach podwykonawców w zakresie zdolności 

technicznych i zawodowych dotyczących dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

7. Z uwagi na trwający okres urlopowy zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert o 2 

tygodnie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przychyla się do prośby Oferenta i pozostaje przy dotychczasowych zapisach. 

8. Zamawiający dla ww. postępowania w pkt. 7, ppkt.7.1.3. a) SIWZ dot. zdolności technicznych 

i zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, dotyczących dysponowania osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia zawarł następujący zapis: 

„a) Kierownik Zespołu (Inżynier Rezydent) posiadający: 

• Wykształcenie wyższe techniczne. 

• Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 

2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym, związanym z zarządzaniem 

przedsięwzięciami budowlanymi. 

• Szczególne doświadczenie zawodowe: kierował zespołem w ramach świadczenia usług Inżyniera 

Kontraktu dla przynajmniej jednego zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie ciepłowni lub 

elektrociepłowni, o nominalnej mocy cieplnej minimum 5 MWt.” 

Zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego wymogu poprzez wprowadzenie następującego zapisu: 

a) Kierownik Zespołu (Inżynier Rezydent) posiadający: 

• Wykształcenie wyższe techniczne. 

• Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 

2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym, związanym z zarządzaniem 

przedsięwzięciami budowlanymi. 

• Szczególne doświadczenie zawodowe: kierował zespołem w ramach świadczenia usług Inżyniera 

Kontraktu lub ze strony Zamawiającego dla przynajmniej jednego zadania inwestycyjnego, 

polegającego na budowie ciepłowni lub elektrociepłowni, o nominalnej mocy cieplnej minimum                     

5 MWt. 

Odpowiedź: 

Pkt. 7.1. ppkt. 7.1.3. lit. a) Zaproszenia do składania ofert SIWZ oraz pkt. 4.2 ppkt. 3) lit. a) Ogłoszenia 

przyjmuje nowe brzmienie: 

„a) Kierownik Zespołu (Inżynier Rezydent) posiadający: 

• Wykształcenie wyższe techniczne. 

• Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co 

najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym, związanym zzarządzaniem 

przedsięwzięciami budowlanymi. 

• Szczególne doświadczenie zawodowe: kierował zespołem w ramach świadczenia usług Inżyniera 

Kontraktu lub ze strony Zamawiającego dla przynajmniej jednego zadania inwestycyjnego, 
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polegającego na budowie ciepłowni lub elektrociepłowni, o nominalnej mocy cieplnej minimum               

5 MWt.” 

9. Oferent wnosi o doprecyzowanie w § 7 projektu Umowy terminu realizacji zamówienia tj. wskazanie 

szacowanego okresu realizacji Umowy na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla 

Inwestycji oraz okresu rękojmi i okresu gwarancji jakości udzielanej przez WR, mając na uwadze, że 

termin realizacji zamówienia przez IK jest określony właśnie tymi okresami. 

 Odpowiedź: 

Zamawiający cytuje Zaproszenie do składania ofert SIWZ pkt.3.6 i 3.7, w którym wyjaśniony jest termin 

realizacji zamówienia: 

3.6. “Zamawiający ogłosił postępowanie przetargowe dla Inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj pn. 
„Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW z wykorzystaniem 
biomasy jako paliwa.”, którego otwarcie nastąpi po dniu składania ofert na wykonanie usługi 
Inżyniera Kontraktu. 
Okres realizacji w/w zadania wynosić będzie od 12 do 18 m-cy od dnia podpisania umowy 
Zamawiającego z Wykonawcą.  

3.7. Oferent w składanej ofercie przedstawi kalkulację kosztów w odniesieniu do jednego pełnego 
miesiąca z uwzględnieniem okresu gwarancyjnego wynoszącego 36 m-cy od podpisania protokołu 
odbioru końcowego z Wykonawcą.”  
 
Oferent kalkulując koszty oferty na w.w usługę musi przyjąć systematyczną pracę zespołu Inżyniera 
kontraktu do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego zadania w formule zaprojektuj I 
wybuduj inwestycji biomasowej i zatwierdzenia przez Zamawiającego raportu końcowego. 
W okresie rękojmi I gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę robót Inżynier kontraktu będzie 
wzywany przez Inwestora w przypadku nieosiągnięcia Parametrów Gwarantowanych zawartych w 
ofercie, problemów związanych z rozliczeniem projektu z NFOŚiGW oraz wszelkich sytuacjach spornych 
pomiędzy Wykonawcą robót, a Inwestorem. Przed upływem 36 miesięcznej gwarancji Inżynier 
Kontraktu przedłoży Zamawiającemu Raport Ostateczny dla inwestycji pn. „Rozbudowa Ciepłowni 
Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa.”. 

10. Mając na uwadze uwarunkowania korporacyjne spółki oraz należyte oszacowanie ryzyka, związanego z 

naliczeniem kar przy szacowaniu ceny oferty,  Oferent wnosi o: 

a) zmianę określenia opóźnienia na zwłokę w § 15 ust. 1 lit. a) 

b) obniżenie wysokości kary umownej w § 15 ust. 1 lit. a) do poziomu 0,25% wynagrodzenia umownego 

za przedmiot umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 

c) obniżenie wysokości kary umownej w § 15 ust. 1 lit. b) do poziomu odpowiednio 10% wynagrodzenia 

umownego  

d) obniżenie wysokości kary umownej w § 15 ust. 1 lit. c) do poziomu 500 zł 

e) obniżenie wysokości kary umownej w § 15 ust. 1 lit. d) i e) do poziomu 2000 zł 

f) zmianę postanowienia § 15 ust. 2 Umowy poprzez dodanie zapisu, że odpowiedzialność Wykonawcy 

ograniczona jest do wysokości 100% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w §8 ust.1, a 

z odpowiedzialności Wykonawcy wyłączone zostają szkody pośrednie i utracone korzyści 

g) wprowadzenie w § 15 limitu kar umownych na poziomie 20% wynagrodzenia umownego za 

przedmiot umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przychyla się do prośby Oferenta i pozostaje przy dotychczasowych zapisach. 

11. Czy Zamawiający dysponuje pomieszczeniami biurowymi na potrzeby zorganizowania biura Inżyniera 

Kontraktu? Jeśli tak to czy Wykonawca może wykorzystać pomieszczenia nieodpłatnie? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dysponuje pomieszczeniami do adaptacji na biuro Inżyniera Kontraktu na terenie Ciepłowni 

Miejskiej przy ul. Ciepłej 16 i w biurowcu przy ul. Kopernika 9a  w Łomży. Inżynier Kontraktu może 

wykorzystać pomieszczenia nieodpłatnie. Wyposażenie w sprzęt biurowy oraz adaptacja pomieszczenia i 

koszty z nimi związane leżą po stronie Oferenta. 

12. Czy powołanie Koordynatora ds. BHP znajduje się po stronie Wykonawcy Robót?  

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający powoła Koordynatora ds. BHP. 

 


