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ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE  

WRAZ ZE ZMIANIĄ TREŚCI SWZ 

 

 

PYTANIE 1 
Zgodnie z SWZ: 
„7. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE  
ZAMÓWIENIA  7.1/ Na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający 
określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
4) Zdolności technicznej lub zawodowej: 
Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: 
4.2. dysponuje lub będzie dysponował osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. 
co najmniej: 

 a) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania zamówienia na 
stanowisku „Koordynator”, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. posiadającą nie 
mniej niż: a. posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie kierowania i nadzorowania nad „projektami” co 
oznacza, że osoba ta posiada wiedzę wynikającą z posiadania ważnego certyfikatu na poziomie 
profesjonalnym w jednej z klasycznych metod zarządzania projektem (Prince 2 Practitioner lub PMI PMP 
lub IPMA Level B) oraz posiadania ważnego certyfikatu na poziomie minimum podstawowym w jednej ze 
zwinnych metod zarządzania projektem (Agile PM Foundation, SCRUM Master), oraz posiada 
doświadczenie w kierowaniu projektami, m.in. zarządzała jako kierownik projektu, w minimum dwóch 
projektach.” 

Dlaczego przy realizacji przedmiotu zamówienia wymaga się wykazania dysponowania 
„Koordynatorem projektu”, gdy zgodnie z SWZ: „Przedmiotem zamówienia jest modernizacja 
budynków oraz układów technologicznych służących do ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody 
użytkowej oraz zasilania budynków energią elektryczną. Modernizowane systemy będą wykorzystywać 
pellet oraz energię solarną (fotowoltaika).” ? 
 
ODPOWIEDŹ 1: Zamawiający ustanowił wymóg dysponowania Koordynatorem projektu dlatego, że 
przedmiot umowy należy wykonać na zasadach i warunkach projektu współfinansowanego ze środków 
UE. Metoda zarządzania oparta na projektach jest powszechną metodą zarządczą adekwatną do 
przedmiotu zamówienia.  
 
PYTANIE 2 
Dlaczego „Koordynatorowi projektu”  stawiane są nadmierne wymagania, ograniczające konkurencję 
(chodzi o certyfikaty)? 
 
ODPOWIEDŹ 2: Wymagania stawiane Koordynatorowi nie są nadmierne, są proporcjonalne i adekwatne 

do przedmiotu, uwarunkowań i skali zamówienia realizowanego na zasadach projektu 
współfinansowanego ze środków UE. Zamawiający odwołuje się wyłącznie do uznanych i 
powszechnych metodyk zarządzania projektami oraz ryzykiem. Jednocześnie 
Zamawiający dokonuje autokorekty zapisu wymogów stawianych Koordynatorowi z 
jednoczesnym wydłużeniem terminu składania ofert do dnia 27.10.2021 r. 
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Było: 

a. posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie kierowania i nadzorowania nad 

„projektami” co oznacza, że osoba ta posiada wiedzę wynikającą z posiadania ważnego 

certyfikatu na poziomie profesjonalnym w jednej z klasycznych metod zarzadzania 

projektem (Prince 2 Practitioner lub PMI PMP lub IPMA Level B) oraz posiadania 

ważnego certyfikatu na poziomie minimum podstawowym w jednej ze zwinnych 

metod zarządzania projektem (Agile PM Foundation, SCRUM Master), oraz posiada 

doświadczenie w kierowaniu projektami, m.in. zarządzała jako kierownik projektu, w 

minimum dwóch projektach. 

b. doświadczenie w realizowaniu projektów obostrzonych ryzykiem oraz posiadanie 

certyfikatu zarządzania ryzykiem w projektach zgodnie z ISO31000. 

Jest: 

a. posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie kierowania i nadzorowania nad 

„projektami” co oznacza, że osoba ta posiada wiedzę wynikającą z posiadania ważnego 

certyfikatu na poziomie profesjonalnym w jednej z klasycznych metod zarzadzania 

projektem (Prince 2 Practitioner lub PMI PMP lub IPMA Level B lub równoważne) 

oraz posiadania ważnego certyfikatu na poziomie minimum podstawowym w jednej 

ze zwinnych metod zarządzania projektem (Agile PM Foundation, SCRUM Master lub 

równoważne), oraz posiada doświadczenie w kierowaniu projektami, m.in. zarządzała 

jako kierownik projektu, w minimum dwóch projektach. 

b. doświadczenie w realizowaniu projektów obostrzonych ryzykiem oraz posiadanie 

certyfikatu zarządzania ryzykiem w projektach zgodnie z ISO31000 lub równoważne. 

 
PYTANIE 3 
Czy i w jaki sposób Zamawiający weryfikował będzie,  fakt posiadania przez Koordynatora projektu  
wymaganych certyfikatów w trakcie zarządzania w projektach, które będą uwzględniane w ocenie w 
ramach  Kryterium:  „Doświadczenie kluczowego personelu (doświadczenie) pkt 1 - Koordynator”? 
 
ODPOWIEDŹ 3: Wymagane certyfikaty i dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie należy 

załączyć zgodnie z SWZ. 
 
PYTANIE 4 
Zgodnie z SWZ: 
„c) Parametry techniczne falowników fotowoltaicznych (jakość) – 10 pkt Punkty za kryterium parametry 
techniczne modułów fotowoltaicznych (jakość) zostaną przyznane wg poniższych zasad:  
• za zaoferowanie falowników fotowoltaicznych spełniających tylko wymagania minimalne – 0 pkt  
• za zaoferowanie falowników fotowoltaicznych spełniających oprócz wymagań minimalnych także 
wszystkie dodatkowe wymagania – 10 pkt Wymagania dodatkowe dla falowników fotowoltaicznych, za 
spełnienie których Wykonawca otrzyma 10 pkt zawarto w PFU.” 
 
Gdzie w PFU można znaleźć „wszystkie dodatkowe wymagania”  falowników fotowoltaicznych? 
Prosimy o ich podanie. 
 
ODPOWIEDŹ 4: Wszystkie wymagania opisano w pkt 2.3.1 PFU. Jednocześnie, w wyniku omyłki pisarskiej, 

Zamawiający dokonuje autokorekty brzmienia pkt. c opisu kryteriów oceny ofert: 

http://m.in/
http://m.in/
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Było: 

 
„Parametry techniczne falowników fotowoltaicznych (jakość) – 10 pkt Punkty za 
kryterium parametry techniczne modułów fotowoltaicznych (jakość) zostaną przyznane 
wg poniższych zasad (…)” 

 
Jest: 

 
„Parametry techniczne falowników fotowoltaicznych (jakość) – 10 pkt Punkty za 
kryterium parametry techniczne falowników fotowoltaicznych (jakość) zostaną 
przyznane wg poniższych zasad (…)” 

 

PYTANIE nr 5  

Na stronie 23 SWZ pisze: 

”UWAGA: 

1. Zamawiający uzna powyższy warunek również za spełniony jeżeli Wykonawca dysponować będzie 

osobami posiadającymi kwalifikacje równoważne oraz wydane w oparciu o wcześniej obowiązujące 

przepisy.  

2. Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 

ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz. U. z 2020 r. , poz. 220 ze zm.).” 

Uwaga odnosi się do kwalifikacji budowlanych, jednak z ostrożności prosimy o podanie przepisów 

prawnych zobowiązujących Wykonawców do posiadania wskazanych  w pkt 4.2 SWZ certyfikatów  przez 

„Koordynatora projektu”, jak również o wskazanie wcześniej obowiązujących  przepisów normujących 

kwalifikacje równoważne dla „Koordynatora projektu? 

 
ODPOWIEDŹ 5: Zamawiający ma prawo ustanowić warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego dla Koordynatora projektu zgodnie z przepisami prawnymi 
Ustawy z dnia 11 września 2019 (nPZP). Przepisy nPZP powtarzają obowiązujące w 
poprzednim stanie prawnym podstawowe zasady dotyczące postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. Do tego katalogu dodano tylko zasadę efektywności. Reguły, 
które wcześniej obowiązywały zgodnie z wymienionymi wyżej przepisami – art. 7 ust. 1 i 
22 ust. 1a PZP, zostały przeniesione kolejno do art. 16 i 112 ust. 1 nPZP. Nie zmieniły się 
też kryteria oceny zdolności technicznej lub zawodowej wykonawców, które są 
wymienione w art. 116 ust. 1 nPZP. Niektóre przykładowe metodyki równoważne 
wskazano w samej treści ustanowionego wymogu. Za wcześniej normujące przepisy 
dotyczące kwalifikacji Koordynatora projektu Zamawiający uzna wcześniejsze wersje 
wskazanych metodyk potwierdzone przez akredytowane instytucje certyfikujące np. dla 
Prince2 będzie to APMG INTERNATIONAL, a dla ISO International Organization for 
Standardization 
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ZMIANA TREŚCI SWZ 
 

Na podstawie art. 286 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp Gmina Lutocin informuje, że 
dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

Rozdział III - INFORMACJE O PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA  
 

2. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
Jest: 
2.1/ Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.10.2021 r. do godz. 09:00  
 
Zmienia się na: 
2.1/ Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.10.2021 r. do godz. 09:00  
 

3. TERMIN OTWARCIA OFERT 
 
Jest: 
3.1/ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.10.2021 r. o godz. 12:00 - poprzez odszyfrowanie ofert.  
 
Zmienia się na: 
3.1/ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.10.2021 r. o godz. 12:00 - poprzez odszyfrowanie ofert 
 

4. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Jest: 
4.1/ Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. 
24.11.2021 r. 
 
Zmienia się na: 
4.1/ Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert 
tj. 25.11.2021 r. 
 

Rozdział II - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I WYMAGANIA STAWIANIE WYKONAWCOM 

 

7. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
Pkt. 7.1/ 4)  4.2.  litera a)  a. i b.   -    Zmienia się zgodnie z zapisem jak wyżej w odpowiedzi 2 
 
 
 

Wójt Gminy  
 

mgr Jacek Kołodziejski 


