
 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach zadania pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie” 

Żarnów, dnia 29.11.2021 r. 
 

IGWK.Z.271.12.2021 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 

ZMIANA TREŚCI SWZ 
 

  Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Gmina Żarnów poniżej przedstawia zmiany jakie wprowadziła do 
treści SWZ na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach zadania pn.: „Rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Żarnowie” w związku z wpływającymi do Zamawiającego wnioskami: 
 
1. Rozdział VI pkt 6.1.4 SWZ 

Było: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 

iż: 

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował w sposób należyty, minimum 

1 zamówienie polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu/Inwestora 

Zastępczego/Zarządzaniu projektem dofinansowanym ze środków UE, o wartości 

projektu co najmniej 6 000 000,00 zł (sześć milionów złotych 00/100) brutto. 

Przez pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu/Inwestora Zastępczego/Zarządzaniu projektem, 
Zamawiający rozumie w szczególności: 

− Koordynację i monitoring realizacji zadań w projekcie; 

− Nadzór nad zgodnością postępu realizacji projektu z harmonogramem rzeczowo-finansowym; 

− Wybór wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności i prawem zamówień publicznych; 

− Weryfikację poprawności dokumentów finansowo-księgowych; 

− Przygotowanie wniosków o płatność; 

− Obsługa systemu do rozliczania projektu – SL2014; 

− Udział w kontrolach instytucji zewnętrznych w trakcie realizacji projektu. 

− Koordynacja działań promocyjnych w projekcie, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. 

b) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia, w szczególności co najmniej:  

− Kierownikiem Zespołu – minimum 1 osoba posiadająca minimum 3 letnie 
doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami dofinansowanymi ze 
środków UE na stanowisku Kierownika Zespołu, w tym co najmniej w 1 (jednym) 
projekcie z zakresu robót budowlanych, o wartości projektu nie mniejszej niż 
5 000 000,00 zł brutto (dotyczy projektów zarówno zakończonych jak i w trakcie 
realizacji).  

− Inspektor nadzoru robót sanitarnych – minimum 1 osoba posiadająca 
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, 
z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku inspektora 
nadzoru bądź kierownika robót sanitarnych przy realizacji min. 1 roboty 
budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie, przebudowie oczyszczalni 
ścieków o wartości min. 5 000 000,00 zł brutto 

− Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych – minimum 1 osoba 
posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
bez ograniczeń z minimum 3 letnim doświadczeniu zawodowym na stanowisku 
inspektora nadzoru bądź kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych.  

− Inspektor nadzoru robót elektrycznych – minimum 1 osoba posiadająca 
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji 
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elektrycznych z co najmniej 3 letnim stażem na stanowisku inspektora nadzoru 
bądź kierownika robót elektrycznych.  

− Ekspert ds. finansowych – minimum 1 osoba posiadająca wykształcenie wyższe 
z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku związanym z 
rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków UE uczestnicząca w tym 
okresie w rozliczeniu co najmniej 2 projektów współfinansowanych ze środków 
UE. 

− Specjalista ds. zamówień publicznych - minimum 1 osoba, posiadająca co 
najmniej 3 letnie doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji przetargowych, 
która opracowała minimum 2 dokumentacje przetargowe zgodnie z Ustawą Prawo 
Zamówień Publicznych.  

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na łączenie funkcji Kierownika Zespołu z żadną z 
pozostałych funkcji. W pozostałych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia 
funkcji, przez jedną osobę pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich 
warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. 
 
Jest: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca 
wykaże, iż: 

c) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował w sposób należyty, minimum 

1 zamówienie polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu/Inwestora 

Zastępczego/Zarządzaniu projektem dofinansowanym ze środków UE, o wartości 

projektu co najmniej 6 000 000,00 zł (sześć milionów złotych 00/100) brutto. 

Przez pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu/Inwestora Zastępczego/Zarządzaniu projektem, 
Zamawiający rozumie w szczególności: 

− Koordynację i monitoring realizacji zadań w projekcie; 

− Nadzór nad zgodnością postępu realizacji projektu z harmonogramem rzeczowo-finansowym; 

− Wybór wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności i prawem zamówień publicznych; 

− Weryfikację poprawności dokumentów finansowo-księgowych; 

− Przygotowanie wniosków o płatność; 

− Obsługa systemu do rozliczania projektu – SL2014; 

− Udział w kontrolach instytucji zewnętrznych w trakcie realizacji projektu. 

− Koordynacja działań promocyjnych w projekcie, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. 
d) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia, w szczególności co najmniej:  

− Kierownikiem Zespołu – minimum 1 osoba posiadająca minimum 3 letnie 
doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami dofinansowanymi ze 
środków UE na stanowisku Kierownika Zespołu, w tym co najmniej w 1 (jednym) 
projekcie z zakresu robót budowlanych, o wartości projektu nie mniejszej niż 
5 000 000,00 zł brutto (dotyczy projektów zarówno zakończonych jak i w trakcie 
realizacji).  

− Inspektor nadzoru robót sanitarnych – minimum 1 osoba posiadająca 
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, 
z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku inspektora 
nadzoru bądź kierownika robót sanitarnych przy realizacji min. 2 robót 
budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie oczyszczalni 
ścieków o wartości każdej z nich min. 3 000 000,00 zł brutto 

− Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych – minimum 1 osoba 
posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
bez ograniczeń z minimum 3 letnim doświadczeniu zawodowym na stanowisku 
inspektora nadzoru bądź kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych.  

− Inspektor nadzoru robót elektrycznych – minimum 1 osoba posiadająca 
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji 
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elektrycznych z co najmniej 3 letnim stażem na stanowisku inspektora nadzoru 
bądź kierownika robót elektrycznych.  

− Ekspert ds. finansowych – minimum 1 osoba posiadająca wykształcenie wyższe 
z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku związanym z 
rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków UE uczestnicząca w tym 
okresie w rozliczeniu co najmniej 2 projektów współfinansowanych ze środków 
UE. 

− Specjalista ds. zamówień publicznych - minimum 1 osoba, posiadająca co 
najmniej 3 letnie doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji przetargowych, 
która opracowała minimum 2 dokumentacje przetargowe zgodnie z Ustawą Prawo 
Zamówień Publicznych.  

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na łączenie funkcji Kierownika Zespołu z żadną 
z pozostałych funkcji. W pozostałych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość 
łączenia funkcji, przez jedną osobę pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje 
wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. 
 

2. Rozdział X pkt 10.1 SWZ: 
Było: 
10.1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany 30 dni, tj. od dnia upływu terminu 
składania ofert do dnia 29.12.2021 r. 
Jest: 
10.1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany 30 dni, tj. od dnia upływu terminu 
składania ofert do dnia 05.01.2022 r. 
 

3. Rozdział 13 pkt 13.2 SWZ: 
Było: 
13.2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 30.11.2021 
do godz. 13:00. 
 
Jest: 
13.2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 07.12.2021 
do godz. 13:00. 

 
4. Rozdział 13 pkt 13.10 SWZ: 

Było: 
13.10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2021 r., o godzinie 14:00. 
 
Jest: 
13.10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2021 r., o godzinie 14:00. 
 

5. Rozdział 15 pkt 15.4 ppkt 2) SWZ: 
Było: 

1) Doświadczenie Personelu Wykonawcy (D) 
 

Sposób obliczenia wartości punktowej za kryterium doświadczenie personelu Wykonawcy (D) będzie 
dokonany wg następujących zasad: 
DOŚWIADCZENIE KIEROWNIKA ZESPOŁU 

a. Punkty przyznawane będą na podstawie załącznika Nr 8 do SWZ – Doświadczenie 
personelu Wykonawcy; 
b. Za wykazanie minimalnego poziomu wymaganego doświadczenia Kierownika Zespołu 
określonego w Rozdziale VI pkt 6.1.4 b), Wykonawca otrzyma 0 punktów – punktacji nie 
podlega doświadczenie, które wymagane jest na potwierdzenie warunków udziału w 
postępowaniu. 
c. Za dodatkowe doświadczenie Kierownika Zespołu, rozumiane jako doświadczenie  
w zarządzaniu projektami dofinansowanymi ze środków UE na stanowisku Kierownika 
Zespołu, Wykonawca otrzyma następującą punktację:  
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l.p Liczba punktów Doświadczenie Kierownika Zespołu (D) 

1) 5 pkt za każdą 
dodatkową 
usługę nie 
więcej niż 10 
pkt 

doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami 
dofinansowanymi ze środków UE na stanowisku Kierownika 
Zespołu, w projekcie z zakresu robót budowlanych, o wartości 
projektu nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto (dotyczy projektów 
zakończonych) 

2) 10 pkt za każdą 
usługę, nie 
więcej niż 10 
pkt 

doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami z zakresu 
gospodarki wodno – ściekowej, dofinansowanymi ze środków UE 
na stanowisku Kierownika Zespołu (dotyczy projektów 
zakończonych) 

  
DOŚWIADCZENIE INSPEKTORA NADZORU BRANŻY SANITARNEJ  

l.p Liczba punktów Doświadczenie Inspektora Nadzoru branży sanitarnej (D) 

1) 10 pkt za 
usługę nie 
więcej niż 20 
pkt 

Dodatkowe doświadczenie zawodowe w kierowaniu bądź 
nadzorowaniu robót przy realizacji inwestycji o wartości robót nie 
mniejszej niż 5 000 000,00 zł (dotyczy robót zakończonych) 

. 
1. Do oceny w kryterium „Doświadczenie personelu Wykonawcy” składa się 
załącznik Nr 8 do SWZ wraz z ofertą. 
2. W sytuacji: 
  - nie złożenia wykazu, 
  - nie wskazania żadnego zadania spełniającego wymagania, 
  - nie wskazania imienia i nazwiska osoby, 
 oferta wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie personelu 
Wykonawcy” otrzyma 0 pkt. 

 
Jest: 

2) Doświadczenie Personelu Wykonawcy (D) 
 

Sposób obliczenia wartości punktowej za kryterium doświadczenie personelu Wykonawcy (D) będzie 

dokonany wg następujących zasad: 

DOŚWIADCZENIE KIEROWNIKA ZESPOŁU 

a. Punkty przyznawane będą na podstawie załącznika Nr 8 do SWZ – Doświadczenie 

personelu Wykonawcy; 

b. Za wykazanie minimalnego poziomu wymaganego doświadczenia Kierownika Zespołu 

określonego w Rozdziale VI pkt 6.1.4 b), Wykonawca otrzyma 0 punktów – punktacji nie 

podlega doświadczenie, które wymagane jest na potwierdzenie warunków udziału w 

postępowaniu. 

c. Za dodatkowe doświadczenie Kierownika Zespołu, rozumiane jako doświadczenie  

w zarządzaniu projektami dofinansowanymi ze środków UE na stanowisku Kierownika 

Zespołu, Wykonawca otrzyma następującą punktację:  

  

l.p Liczba punktów Doświadczenie Kierownika Zespołu (D) 

1) 5 pkt za każdą 
dodatkową 
usługę nie 
więcej niż 10 
pkt 

doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami 
dofinansowanymi ze środków UE na stanowisku Kierownika 
Zespołu, w projekcie z zakresu robót budowlanych, o wartości 
projektu nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto (dotyczy projektów 
zakończonych) 

2) 10 pkt za każdą 
usługę, nie 

doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami z zakresu 
gospodarki wodno – ściekowej, dofinansowanymi ze środków UE 
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więcej niż 10 
pkt 

na stanowisku Kierownika Zespołu (dotyczy projektów 
zakończonych) 

  

DOŚWIADCZENIE INSPEKTORA NADZORU BRANŻY SANITARNEJ  

l.p Liczba punktów Doświadczenie Inspektora Nadzoru branży sanitarnej (D) 

1) 10 pkt za 
usługę nie 
więcej niż 20 
pkt 

Dodatkowe doświadczenie zawodowe w kierowaniu bądź 
nadzorowaniu robót przy realizacji inwestycji o wartości robót nie 
mniejszej niż 3 000 000,00 zł (dotyczy robót zakończonych) 

. 

1. Do oceny w kryterium „Doświadczenie personelu Wykonawcy” składa się 

załącznik Nr 8 do SWZ wraz z ofertą. 

2. W sytuacji: 

  - nie złożenia wykazu, 

  - nie wskazania żadnego zadania spełniającego wymagania, 

  - nie wskazania imienia i nazwiska osoby, 

 oferta wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie personelu 

Wykonawcy” otrzyma 0 pkt. 

 

6. Rozdział 17 pkt 17.1 SWZ: 
 
Było: 

17.1. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie 
w celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
 

Jest: 
17.1. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w 
ofercie w celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

 
 

(-) Krzysztof Nawrocki 
Wójt Gminy Żarnów 


