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ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI 

 Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy działając na 

podstawie § 20 ust. 4 i 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie 

Energetyki Cieplnej w Dębicy Sp. z o.o., dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz pkt 17.5.1. SWZ informuje, że w postępowaniu pod nazwą „Doradztwo techniczne i 

nadzór inwestorski poprzez  pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji inwestycji pn.: 

„Budowa źródła wysokosprawnej Kogeneracji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 

w Dębicy” od Wykonawców wpłynęły pytania do treści SWZ.  

 Treść pytań wraz z odpowiedziami poniżej.  

Pytanie 1: 
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów Instrukcji dla Wykonawców w pkt.9.1.4  W zakresie 
ppkt.2)w zakresie wymagań dla Inspektor nadzoru branży elektrycznej, elektroenergetycznej  z  
2) Inspektor nadzoru branży elektrycznej, elektroenergetycznej Niniejsza osoba powinna  posiadać 
łącznie: a) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami 
elektrycznymi i elektroenergetycznymi przy realizacji co najmniej  jednej inwestycji polegających na 
budowie instalacji kogeneracyjnej z silnikami gazowymi o mocy elektrycznej co najmniej 1 MWe. Na  
„2) Inspektor nadzoru branży elektrycznej, elektroenergetycznej Niniejsza osoba powinna posiadać 
łącznie: a) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami 
elektrycznymi i elektroenergetycznymi przy realizacji co najmniej jednej inwestycji polegających na 
budowie instalacji kogeneracyjnej o mocy elektrycznej co najmniej 1 MWe.” 
Wniosek o zmianę uzasadniamy tym ,że doświadczenie inspektora nadzoru w branży elektrycznej, 
elektroenergetycznej w zakresie jednostek kogeneracyjnych jest praktycznie niezależne od rodzaju 
instalacji budowanej instalacji kogeneracyjnej. Doświadczenie to dotyczy bowiem przyłączenia 
generatora do sieci niezależnie czy jest to generator w instalacji z silnikiem gazowym ,turbiną gazową 
,turbiną ORC czy turbiną parową.  
oraz w zakresie ppkt.3)w zakresie wymagań dla Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-
budowlanej z 
3) Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej Niniejsza osoba powinna posiadać łącznie: 
a) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu  
robotami budowlanymi w specjalności budowlano-konstrukcyjnej, posiadać co najmniej dwie usługi 
polegające na nadzorowaniu lub kierowaniu budową instalacji spalania gazu w tym; co  
najmniej jednej instalacji kogeneracyjnej z silnikami gazowymi, 



Na  
„3) a) Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej Niniejsza osoba powinna posiadać 
łącznie: a) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub  
kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności budowlano-konstrukcyjnej, posiadać  co najmniej 
jednej  instalacji kogeneracyjnej” 
Odpowiedź:  
Zamawiający akceptuje proponowane zmiany z następującym zapisem; 
„2) Inspektor nadzoru branży elektrycznej, elektroenergetycznej Niniejsza osoba powinna posiadać 
łącznie: a) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami 
elektrycznymi i elektroenergetycznymi przy realizacji co najmniej jednej inwestycji polegającej na 
budowie instalacji kogeneracyjnej o mocy elektrycznej co najmniej 1 MWe.” 
3) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami 
budowlanymi w specjalności budowlano-konstrukcyjnej budynku o powierzchni co najmniej: 100 mkw 

 
Pytanie 2: 
Prosimy o wyjaśnienie jakie konkretnie obowiązki mają być pełnione w ramach „pełnienie funkcji 
inwestora zastępczego, „Inwestor zastępczy” - oznacza osobę inną niż Zamawiający, sprawującą na 
mocy pełnomocnictwa, udzielonego tej osobie przez Zamawiającego całość lub część czynności 
inwestora przewidzianych w art. 18 Prawa Budowlanego,” W szczególności prosimy  
o potwierdzenie, iż w zakresie usługi nie ma opracowania dokumentacji projektowej, czy kierowania 
budową. 
Odpowiedź:  
Przedmiotowe postępowanie nie uwzględnia opracowania dokumentacji projektowej i kierowania 
budową. 
 
Pytanie 3: 
Prosimy o potwierdzenie, iż w skład zespołu Inżyniera Kontraktu powinni wejść nie tylko inspektorzy 
nadzoru budowlanego, ale również specjaliści ds. technologii, jakości, BHP, rozruchów, inni w miarę 
potrzeb. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie przewiduje zatrudnienia innych inspektorów oraz specjalistów poza tymi opisanymi 
w dokumentacji przetargowej.  
 
Pytanie 4: 
Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach obowiązku „Ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich 
branżach występujących w obiekcie.” Należy powołać również inspektora branży drogowej oraz 
inspektora branży teletechnicznej? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie przewiduje zatrudnienia innych inspektorów oraz specjalistów poza tymi opisanymi 
w dokumentacji przetargowej.  
 
Pytanie 5: 
Prosimy o informację na jakim etapie jest inwestycja, czy wydana jest decyzja środowiskowa, czy 
jest Projekt budowlany, czy jest decyzja o pozwoleniu na budowę. Prosimy o informacje jakie są 
planowane daty uzyskiwania decyzji.  
Odpowiedź:  
Zamawiający posiada decyzję o pozwoleniu na budowę, projekt budowlany inne oraz niezbędne 
decyzje i uzgodnienia. 
 
Pytanie 6: 
Prosimy o informację na jakim etapie jest wybór Generalnego Wykonawcy, ewentualnie prosimy  
o wskazanie, kiedy jest planowane podpisanie umowy z GW 
Odpowiedź:  



Generalny Wykonawca został wyłoniony w odrębnym postępowaniu. W dniu 23.09.2021 została 
podpisana umowa z Generalnym Wykonawcą. 
 
 
Pytanie 7: 
Prosimy o informacje czy w ramach obowiązków Inżyniera Kontraktu będzie prowadzenie biura 
budowy w sąsiedztwie inwestycji, oraz czy Zmawiający lub Generalny Wykonawca udostępni 
pomieszczenia na zorganizowanie takiego biura. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy prowadzenia biura w sąsiedztwie inwestycji. 
 
Pytanie 8: 
Umowa, paragraf 3: „W przypadku przedłużenia umowy na budowę instalacji kogeneracyjnej termin 
realizacji przedmiotu umowy zostanie przedłużony odpowiednio”.  Prosimy  
o potwierdzenie iż w ramach dodatkowego czasu świadczenia usługi zwiększeniu ulegnie również 
wynagrodzenie. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia w przypadku wydłużenia terminu realizacji 
zamówienia. 
 
Pytanie 9: 
Umowa, paragraf 3:  Prosimy o potwierdzenie iż w przypadku zmiany terminu realizacji umowy, to 
jest realizacji umowy dłużej niż do 23.03.2023, przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia w przypadku wydłużenia terminu realizacji 
zamówienia. 
 
Pytanie 10: 
Umowa, paragraf 4: „Pozostałe 15% wynagrodzenia zostanie wypłacone Wykonawcy po zakończeniu 
pomiarów gwarancyjnych, potwierdzających, osiągnięcie wartości gwarantowanych.  „ . Prosimy o 
potwierdzenie, iż w przypadku nieosiągnięcia wartości gwarantowanych z przyczyn nielezących po 
stronie Inżyniera Kontraktu pozostała kwota wynagrodzenia zostanie wypłacona po zakończeniu 
pomiarów gwarancyjnych. 
Odpowiedź:  
Jeżeli po zakończeniu pomiarów wartości gwarantowanych, wartości te nie zostaną osiągnięte  
a nie będzie wynikać to z winy Inżyniera Kontraktu, pozostała kwota 15 % wynagrodzenia zostanie 
wypłacona.  
 
Pytanie 11: 
Oferent wnosi o wprowadzenie do treści §4 postanowienia dopuszczającego zwiększenie 
wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku przedłużenia 
umowy na budowę instalacji kogeneracyjnej i związanego z tym przedłużenia terminu realizacji 
obowiązków przez Wykonawcę, o którym mowa w §3 ust.3 Umowy. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie przewiduje zwiększenia wynagrodzenia z tytułu przedłużenia terminu realizacji 
inwestycji. 
 
Pytanie 12: 
Z uwagi na uwarunkowania korporacyjne i współmierność  kary do naruszenia, a co za tym idzie 
należyte oszacowanie ryzyka, związanego z naliczeniem kar przy szacowaniu ceny oferty  wnosimy 
o: 
a.wprowadzenie w § 11 postanowienia zgodnie z którym, tylko zawinione działania/zaniechania 
przez Wykonawcę, w tym opóźnienia w dopełnieniu określonych czynności,  będą sankcjonowane 
karą umowną z tego tytułu; 



b.zmianę brzmienia: 
-  § 11 ust. 2 i 3 lit. a) Umowy poprzez obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,05% kwoty 
brutto wynagrodzenia, o której mowa w §4 ust.1  za każdy przypadek naruszenia/dzień zwłoki, 
-  § 11 ust. 3 lit. b) Umowy poprzez obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 2% kwoty brutto 
wynagrodzenia, o której mowa w §4 ust.1  w przypadku naruszenia obowiązku, 
-  §11 ust. 8 i 11 Umowy poprzez ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do wartości 
całkowitego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy z wyłączeniem 
odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone korzyści; wnioskowana zmiana będzie miała 
istotny wpływ na szacowanie ryzyka umownego podczas kalkulacji ceny Oferty, a tym samym 
spowoduje obniżenie ostatecznego oferowanego wynagrodzenia umownego; 
c) wprowadzenie w § 11 postanowienia regulującego limit kar umownych na poziomie 20% kwoty 
brutto wynagrodzenia, o której mowa w §4 ust.1 Umowy, ze wszystkich tytułów opisanych w tym 
paragrafie. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 
 
Pytanie 13: 
Mając na uwadze obecną nadzwyczajną sytuację związaną z epidemią COVID – 19 i jej dynamicznym 
rozwojem oraz jej wpływem na zobowiązania kontraktowe Oferent wnioskuje   
o wprowadzenie do Umowy odpowiednich postanowień regulujących postępowanie Stron na 
wypadek wystąpienia zdarzenia kwalifikowanego jako tzw. siła wyższa w okresie wykonywania 
Umowy oraz jego wpływie na zobowiązania kontraktowe. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 
 
Pytanie 14: 
Oferent wnosi o wprowadzenie w § 18 Umowy hierarchii załączników, stanowiących jej integralną, 
o których mowa w ust. 6 tego paragrafu na wypadek zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności 
pomiędzy Umową a treścią tych załączników. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wprowadza hierarchię dokumentów w następujący sposób:  

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia, 
2) Ogłoszenie 
3) oferta Wykonawcy, 
4) niniejsza Umowa. 

 
Pytanie 15: 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami SWZ 
a projektem umowy oraz ujednolicenie zapisów dot. zamówień dodatkowych. 
W SWZ pkt. 6 znajduje się zapis o treści: „Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające do 10 
% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia zostaną udzielne w przypadku wystąpienia 
konieczności zwiększenia ilości wykonania przedmiotowych robót, objętych wcześniej 
przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym na budowę źródła wysokosprawnej Kogeneracji 
dla MPEC Dębica.” Z kolei § 4 ust. 3 pkt. g Umowy zawiera zapis o treści : „Zamawiający, zastrzega 
sobie prawo do udzielenia dodatkowych zamówień uzupełniających w okresie gwarancyjnym, 
obejmującym 24 miesiące, do 10% wartości zamówienia, na podstawie odrębnej umowy.” 
Dodatkowo prosimy o informację, czy w okresie realizacji (nie gwarancyjnym) możliwe jest 
rozszerzenie zakresu umowy? 
Odpowiedź:  
Na podstawie pkt 6.5 ppkt 7 lit. g) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020, Zamawiający może udzielić wybranemu Wykonawcy w okresie 3 lat od 
dnia udzielenia zamówienia podstawowego usług o podobnym charakterze. Zamawiający przewidział 
taką możliwość w ogłoszeniu i SWZ. Zamówienie, o którym mowa powyżej ma charakter fakultatywny 



i zostanie ewentualnie udzielone w sytuacji wystąpienia konieczności zwiększenia ilości wykonania 
przedmiotowych robót, objętych wcześniej przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym na 
budowę źródła wysokosprawnej Kogeneracji dla MPEC Dębica. Skutkiem tego będą negocjacje oraz 
nowa umowa.  
Natomiast zapis z wzoru umowy sugeruje, że Zamawiający ma możliwość udzielenia usług 
dodatkowych wykonawcy, na podstawie odrębnej umowy, na przedmiot nie określony w ogłoszeniu 
i SWZ  w okresie gwarancyjnym, obejmującym  24 miesiące. 
 
Pytanie 16: 
- § 2 ust. 5 - „Przedmiot umowy będzie wykonywany przez Inżyniera 
Kontraktu lub (i) jego personel w czasie wynikającym z konieczności wykonania jego obowiązków, 
wynikających z realizacji przedmiotowej inwestycji.” 
Wnosimy o usunięcie fragmentu „ lub (i) jego personel” - Inżynier Kontraktu to zespół specjalistów 
wykonujących prace na podstawie umowy. Prace wykonywane są przez personel Inżyniera 
Kontraktu. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 
 
Pytanie 17: 
- § 3 ust. 1 - Czy Zamawiający przekaże harmonogram dot. budowy instalacji kogeneracyjnej? 
Odpowiedź:  
Generalny Wykonawca zobowiązany został do opracowania harmonogramu, na dzień ogłoszenia 
przetargu harmonogram nie jest dostępny. 
 
Pytanie 18: 
- § 4 ust. 3b - Jakie są warunki przeprowadzenia i realizacji pomiarów gwarancyjnych? 
Odpowiedź:  
Pomiary wartości gwarantowanych wynikają z umowy o dofinansowanie zadania przez NFOŚiGW  
w Warszawie, oferty złożonej w dniu 18.06.2021r. w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego pod nazwą: „Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy i umowy zawartej w dniu 23.09.2021r  
z wykonawcą wyłonionym w w/w postępowaniu. 
 
Pytanie 19: 
- § 4 ust. 3e - Prosimy o przekazanie harmonogram budowy celem określenia zapotrzebowania 
personelu oraz ustalenia harmonogram płatności. 
Odpowiedź:  
Generalny Wykonawca zobowiązany został do opracowania harmonogramu, na dzień ogłoszenia 
przetargu harmonogram nie jest dostępny 
 
Pytanie 20: 
- §10 ust. 5 - Prosimy o zmianę proporcji z uwagi na brak zasadności przyjęcia takiego podziału. 
Usługa Inżyniera Kontraktu w większości będzie ukończona w okresie podstawowym, a podstawa do 
wykorzystania wniesionego zabezpieczania w okresie gwarancji są marginalne. Proponujemy 90% / 
10% 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 
 
Pytanie 21: 
- § 11 ust. 3a - wnosimy o zmianę „opóźnienia” na „zwłoki”. 
Odpowiedź:  
- § 11 ust. 3a Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:  



„a) 0,1 % kwoty brutto wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień 
zwłoki  w przekazaniu Zamawiającemu Raportów o których mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy” 
 
Pytanie 22: 
- § 11 ust. 3b - wnosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej do 3% wartości umowy brutto oraz 
doprecyzowanie, w jaki sposób Zamawiający zamierza mierzyć naruszenie dyspozycyjności 
personelu Wykonawcy wobec Zamawiającego. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający oczekuje uczestnictwa 
wykonawcy w wyznaczonych przez Zamawiającego lub wykonawcę instalacji kogeneracyjnej 
spotkaniach, itp. 
 
Pytanie 23: 
-§ 11- Wnosimy o dopisanie zdania o treści: „Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza 
Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy jest ograniczona do 100% wartości netto 
wynagrodzenia. Wyłącza się odpowiedzialność odszkodowawczą stron z tytułu utraconych korzyści, 
szkód następczych i pośrednich.” 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 
 
Pytanie 24: 
- §13 ust 2 - Proponujemy dodać pkt. c w razie konieczności zwiększenia zakresu umowy na budowę 
instalacji kogeneracyjnej wymagającej dodatkowego zaangażowania po stronie Inżyniera Kontraktu. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 
 
Pytanie 25: 
- § 15 ust. 3 Wnosimy o zmianę zapisu na „Odstąpienie od umowy nie zwalnia Zamawiającego  
z obowiązku zapłaty proporcjonalnego wynagrodzenia Wykonawcy za należycie wykonaną przez 
niego część przedmiotu zamówienia na dzień odstąpienia od umowy.” 
Odpowiedź:  
Zgodnie z zapisami SWZ i Umowy wynagrodzenie uzależnione jest od postępu prac. Zamawiający nie 
wyraża zgody na proponowane zmiany. 
 
Pytanie 26: 
- § 16 - Wnosimy o dopisanie zgód marketingowych o treści : „Wykonawca ma prawo do wymienienia 
faktu realizacji umowy w ramach prezentowania swoich doświadczeń, ze wskazaniem podmiotu, na 
rzecz którego były realizowane prace wraz z syntetycznym opisem zakresu prac oraz do udzielania 
informacji i komunikatów medialnych na temat realizacji niniejszej umowy za uprzednią pisemna 
akceptacją Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca nie jest upoważniony do wykorzystywania 
znaku towarowego (logo) Zamawiającego.” 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wprowadził ograniczenia w prezentowaniu dokonań Wykonawcy. Zamawiający nie 
wyraża zgody na proponowane zmiany. 
 
 
Pytanie 27: 
- § 18 ust. 3 - Wnosimy o zamianę zapisu na : „Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności poza sytuacjami wskazanymi wprost w umowie (§ 12 ust.3).” 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 
 
 
 



Pytanie 28: 
- § 18 ust. 6 - Wnosimy o wprowadzenie hierarchii załączników np. : „W przypadku sprzeczności lub 
rozbieżności pomiędzy postanowieniami dokumentów składających się na Umowę, Strony są 
związane postanowieniami tego dokumentu, który znajduje się wyżej w hierarchii dokumentów 
Umowy. Strony ustalają następującą hierarchię dokumentów Umowy: 
a)Umowa; 
b)inne Załączniki do Umowy. 
W przypadku stwierdzenia rozbieżności w postanowieniach dokumentów Umowy, obowiązujące 
będzie Postanowienie umowne, którego przyjęcie będzie zapewniało wykonanie przedmiotu 
Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadza hierarchię dokumentów w następujący sposób:  

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia, 
2) Ogłoszenie 
3) oferta Wykonawcy, 
4) niniejsza Umowa. 

 
Pytanie 29: 
- Definicja Inwestora Zastępczego Które z czynności wskazanych w art. 18 Prawa Budowlanego ma 
pełnić Inwestor Zastępczy w ramach usługi? Wskazane jest, że pełnić ma całość lub część czynności 
wskazanych w art. 18 Prawa Budowlanego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje powołania Inwestora Zastępczego, w związku z tym z opisu przedmiotu 
zamówienia zostaje wykreślony ppkt 2) w punkcie I ust. 2. 
 
Pytanie 30: 
- Definicja Inwestora Zastępczego 
Czy Zamawiający udostępni wzór pełnomocnictwa dla Inwestora Zastępczego? 
Odpowiedź: 
W nawiązaniu do odpowiedzi na  pytanie nr 29, pytanie nr 30  jest pytaniem bezprzedmiotowym.  
 
Pytanie 31: 
Czy realizacja inwestycji przez Wykonawcę będzie odbywała się w formule „zaprojektuj  
i wybuduj”? 
Odpowiedź: 
Postępowanie przetargowe dotyczy nadzoru inwestorskiego oraz doradztwa technicznego ww. 
inwestycji. Zamawiający zaleca dokładne zapoznanie się z dokumentacją techniczną zadania dot. 
budowy źródła wysokosprawnej kogeneracji, która znajduje się na stronie internetowej 
Zamawiającego.  
 
Pytanie 32: 
Czy Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany powołać kierownika budowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje powołania kierownika budowy przez Inżyniera Kontraktu.  
 
Pytanie 33: 
- I. Zadania i obowiązki Inżyniera Kontraktu - zadania ogólne pkt. 6 Prosimy o potwierdzenie, że 
pozostali branżyści niezbędni do obsługi procesu inwestycyjnego np. automatyk, technolog będą 
zapewnieni przez Inwestora. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje zatrudnienia innych inspektorów oraz specjalistów poza tymi opisanymi 
w dokumentacji przetargowej.  
 
 



Pytanie 34: 
- II. Zadania i obowiązki Inżyniera Kontraktu - zadania szczegółowe - pkt. 2.2.s Czy Zamawiający 
przewiduje udział specjalisty ds. prawnych? Wśród obowiązkowego składu członków zespołu 
Inżyniera Kontraktu nie wymieniono prawnika. 
 
Odpowiedź: 
Inżynier Kontraktu odpowiada za prawidłową realizację inwestycji we wszelkich aspektach tego 
procesu.  
 
Pytanie 35: 
Archiwizacja 
Czy Zamawiający zapewnia biuro dla Inżyniera Kontraktu i pomieszczenia na archiwum 
dokumentacji? Jeżeli tak to na jakich warunkach (koszty najmu, sprzątania itp.). 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje udostępnienia pomieszczenia dla Inżyniera Kontraktu, niemniej gotów jest 
zapewnić pomieszczenie na prowadzenie narad, spotkań  
 
Pytanie 36: 
W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym w/w zadania, na podstawie pkt. 17 
Instrukcji dla Wykonawców zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści IDW w następującym zakresie: 
1- pkt. 9.1.2 Wiedza i doświadczenie. 
Biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotowego zadania, pragniemy zwrócić uwagę, że wymagania 
postawione przez Zamawiającego w pkt. 9.1.2 tj. posiadanie przez Wykonawców doświadczenia 
podczas realizacji „co najmniej trzech usług, polegających na budowie instalacji kogeneracyjnej  
o mocy elektrycznej co najmniej 1 MWe w tym co najmniej jednej instalacji kogeneracyjnej z 
silnikami gazowymi”, znacząco ogranicza konkurencyjność oraz krąg Wykonawców zdolnych do 
przystąpienia do przedmiotowego postępowania. 
Zgodnie z posiadaną wiedzą wykonawcy, będącego profesjonalistą na rynku tego typu zamówień, 
opisany w IDW warunek posiadania wymaganego doświadczenia aż na 3 tego typu inwestycjach nie 
jest niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, natomiast Zamawiający 
powinien określić warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu 
zamówienia, wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności Wykonawców. 
W świetle powyższego zwracamy się z wnioskiem o zmianę wymagań określonych w pkt. 
9.1.2 w następujący sposób: 
„ W okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 usług polegających 
na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu/ Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji 
polegających na budowie instalacji kogeneracyjnej o mocy co najmniej 1 MWe, 
oraz 1 usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji polegającej 
na budowie instalacji kogeneracyjnej z silnikami gazowymi. ” 
Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadza zmiany w zapisie pkt 9.1.2 na:  
„W okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 usług polegających 
na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu/ Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji polegających 
na budowie instalacji kogeneracyjnej o mocy co najmniej 1 MWe, 
oraz 1 usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji polegającej na 
budowie instalacji kogeneracyjne z silnikami gazowymi.” 

 
2. pkt. 9.1.4 ppkt. 3) Osoby zdolne do wykonania zamówienia: 
Wnosimy o zmianę wymagań odnośnie inspektora nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej 
poprzez usunięcie wymagań, dotyczących doświadczenia na co najmniej dwóch usługach 
polegających na nadzorowaniu lub kierowaniu budową instalacji spalania gazu w tym co najmniej 
jednej instalacji ko generacyjnej z silnikami gazowymi. Pragniemy zwrócić uwagę, że nadzorowanie 
robót dotyczących bezpośrednio instalacji spalania gazu czy instalacji kogeneracyjnej nie należy do 
branży konstrukcyjno - budowlanej a branży instalacyjnej. Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno - 



budowlanej odpowiada za roboty konstrukcyjne a nie instalacyjne. W związku z czym nie jest 
koniecznym aby osoba skierowana na to stanowisko posiadała tego typu doświadczenia w celu 
prawidłowego wykonywania wskazanej funkcji, zgodnie z przyjętymi normami. W związku  
z powyższym wymóg postawiony przez Zamawiającego jest wymogiem ograniczającym 
konkurencyjność, w związku z czym w nosimy o jego zmianę. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapis w punkcie 9.1.4 ppkt 3) a) na: 
„3) Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej Niniejsza osoba powinna posiadać łącznie: 
a) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami 
budowlanymi w specjalności budowlano-konstrukcyjnej budynku o powierzchni co najmniej: 100 mkw 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienił ogłoszenie na stronie  
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, SWZ oraz wydłużył termin składania ofert 
do dnia 04-11-2021 r. Wszystkie zaktualizowane dokumenty zostały załączone do powyższego 
ogłoszenia oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.  
 
Do zamieszczenia: 
- https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, 
- https://mpec-debica.pl 
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Otrzymuje: 
- Wykonawca 
- a/a 
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