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Wykonawcy zainteresowani 

udziałem w postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia 

publicznego 

 

 

Dotyczy: Treść zapytań oraz odpowiedź Zamawiającego na zapytania Wykonawców do 

SIWZ oraz Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla 

zamówienia: „Inżynier Kontraktu dla projektu pn.: „Utworzenie Centrum 

Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-

usług publicznych oraz digitalizacji zasobów w celu zapewnienia otwartego 

dostępu do ich postaci cyfrowej” 

 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo 

zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”) 

odpowiada na zapytania Wykonawców dotyczące zamówienia publicznego pn.: „Inżynier 

Kontraktu dla projektu pn.: „Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej 

platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów w celu 

zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej” oraz w związku z odpowiedziami na 

pytania dokonuje zmiany treści SIWZ w sposób jak niżej. 

 

Pytanie 1: 

W pkt. 3.3 SIWZ podano jedynie przykładowy wykaz działań i czynności objętych 

przedmiotem zamówienia, zasadne jest, zatem, aby Zamawiający wyjaśnił, w jaki sposób  i 

przy pomocy jakich kryteriów należy określić granice zakresu obowiązków Wykonawcy, 

zwłaszcza, że pojęcie Inżyniera Kontraktu nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa. Czy 

granice zakresu usługi zostały określone w pkt. 3.2 Załącznika Nr 9 do SIWZ, który to punkt 



 

zawiera Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy, a zatem usługa nie obejmuje żadnych 

czynności czy działań, nie objętych treścią wzmiankowanego punktu ? 

 

Odpowiedź: 

W pkt 3.3. SIWZ podany został ogólny opis przedmiotu zamówienia / ogólny zakres prac 

Wykonawcy. Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia / zakresu prac zawierają „OPZ - 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ oraz „WZÓR 

UMOWY” stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. Główne obowiązki Inżyniera Kontraktu 

przede wszystkim zawiera wskazany w pytaniu pkt 3.2. „OPZ”, jednak ze względu na bardzo 

złożony i nowatorski charakter projektu „Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako 

samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji 

zasobów w celu zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej” zgodnie z zapisami 

§ 1 ust. 1 Umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w 

ramach umowy usługi Inżyniera Kontraktu polegającej na świadczeniu kompleksowych usług 

doradczych we wszystkich fazach realizacji projektu.  Tym samym nawet jeżeli w OPZ - 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ nie zostały 

szczegółowo wskazane pewne obowiązki standardowo wykonywane w ramach usług typu 

Inżynier Kontraktu / Menedżer Projektu / Inwestora Zastępczy to Zamawiający będzie 

oczekiwał, że Wykonawca - Inżynier Kontraktu te prace wykona. Postawione przez 

Zamawiającego w SIWZ warunki udziału w postępowaniu są bezpośrednio związane i 

proporcjonalne do zamawianych usług. Intencją Zamawiającego przy formułowaniu 

warunków udziału w postępowaniu był wybór profesjonalnego Wykonawcy, który ma 

doświadczenie w wykonywaniu usług typu Inżynier Kontraktu / Menedżer Projektu / Inwestor 

Zastępczy, i któremu znane są standardy wykonywania tego typu usług. 

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dotyczącego wartości wykonanych usług, o którym 

mowa w pkt. 6.1 SIWZ ppkt. 1), biorąc pod uwagę, iż wymóg co najmniej budzi istotne 

wątpliwości, co do zgodności z przepisami ustawy PZP, w tym art. 7 ust. 1 powołanej ustawy, 

gdyż ogranicza dostęp do rynku zamówień publicznych podmiotom, które są zdolne 

zaoferować konkurencyjne ceny, z uwagi na wysiłek włożony w efektywną pracę i 

zarządzanie ? 

 

 



 

Odpowiedź 

Postawione przez Zamawiającego w SIWZ warunki udziału w postępowaniu są bezpośrednio 

związane i proporcjonalne do zamawianych usług. Intencją Zamawiającego przy 

formułowaniu warunków udziału w postępowaniu był wybór profesjonalnego Wykonawcy, 

który ma doświadczenie w wykonywaniu usług typu Inżynier Kontraktu / Menedżer Projektu 

/ Inwestor Zastępczy, i któremu znane są standardy wykonywania tego typu usług. 

W opinii Zamawiającego postawione warunki udziału w postępowaniu nie naruszają żadnego 

z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych w tym również 

przepisów art. 7 ust. 1. 

Tym samym Zamawiający nie przychyla się do postulowanych przez Wykonawcę zmian i nie 

dokonuje modyfikacji SIWZ. 

 

Pytanie 3: 

W pkt. 6.1 SIWZ ppkt. 2), mowa o „pracach budowlanych i instalacyjnych”. Tym samym, 

zasadne jest postawienie pytania o sposób, w jaki należy rozumieć ów zapis, tj. czy chodzi o 

roboty budowlane branży konstrukcyjno-budowlanej i branży instalacyjnej, czy też chodzi o 

wszelkie roboty budowlane oraz prace dotyczące instalacji niebędące robotami budowlanymi, 

czy też chodzi o jakiekolwiek prace (w tym prace nie będące robotami budowlanymi), które 

dotyczą zadania inwestycyjnego oraz instalacji, których to zadanie dotyczy ?  

 

Odpowiedź 

W opinii Zamawiającego zapis jest precyzyjny i jednoznaczny tzn. należy wykazać się 

wykonaną usługą Inżyniera Kontraktu / Menedżera Projektu / Inwestora Zastępczego dla 

inwestycji, w której wartość prac budowlanych i instalacyjnych (do których zalicza się 

zarówno roboty budowlane branży konstrukcyjno-budowlanej oraz branży instalacyjnej jak i 

inne roboty budowlane) związanych w wykonaniem “serwerowni komputerowej”, łącznie 

wyniosła co najmniej 1 500 000,00 PLN. 

Warunek udziału jest bezpośrednio związany z uwarunkowaniami realizacji projektu i jego 

zakresem rzeczowym, który obejmuje m.in. wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych 

dotyczących wykonania “serwerowni komputerowej” o łącznej wartości tych prac ponad 1 

500 000,00 PLN. 
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Pytanie 4: 

Czy kwota podana w pkt. 6.1 SIWZ ppkt. 3) dotyczy wartości inwestycji,  czy też wartości 

dostawy sprzętu teleinformatycznego ? 

 

Odpowiedź 

W opinii Zamawiającego zapis jest precyzyjny i jednoznaczny tzn. należy wykazać się 

wykonaną usługą Inżyniera Kontraktu / Menedżera Projektu / Inwestora Zastępczego dla 

inwestycji, w której wartość dostarczonego sprzętu teleinformatycznego (w tj.: serwer, 

macierz dyskowa, przełączniki / switch`e, router) łącznie wynosiła co najmniej 5 000 000,00 

PLN.  

Warunek udziału jest bezpośrednio związany z uwarunkowaniami realizacji projektu i jego 

zakresem rzeczowym, który obejmuje m.in. dostarczonego sprzętu teleinformatycznego o 

łącznej wartości tego sprzętu ponad 5 000 000,00 PLN. 

 

Pytanie 5: 

Czy kwota podane w pkt. 6.1 SIWA ppkt. 4) dotyczy wartości projektu, czy też wartości 

oprogramowania, czy też wartości opracowania oprogramowania ?  

 

Odpowiedź 

W opinii Zamawiającego zapis jest precyzyjny i jednoznaczny tzn. należy wykazać się 

wykonaną usługą Inżyniera Kontraktu / Menedżera Projektu / Inwestora Zastępczego dla 

projektu, który obejmował opracowanie oprogramowania typu GIS o wartości [tego 

opracowanego oprogramowania] co najmniej 1 500 000,00 PLN. 

Warunek udziału jest bezpośrednio związany z uwarunkowaniami realizacji projektu i jego 

zakresem rzeczowym, który obejmuje m.in. opracowanie oprogramowania typu GIS o 

wartości ponad 1 500 000,00 PLN. 

 

Pytanie 6: 

Czy, wobec braku definicji prawnych pojęć „Inżynier Kontraktu”, „Menadżer Projektu”, 

„Inwestor Zastępczy”, Zamawiający, wymaga w pkt. 6.1 SIWZ, aby Wykonawca wykazał się 

doświadczeniem w zakresie usług, które miały w swojej nazwie jedno ze wzmiankowanych 

określeń (niezależnie od zakresu tych usług), czy też dopuszcza także wykazanie się 

doświadczeniem w zakresie usług nie posiadających któregokolwiek z tych określeń w swojej 

nazwie, jeżeli ich zakres odpowiada zakresowi, jaki można przypisać pełnieniu funkcji 
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Inżyniera Kontraktu / Menedżera Projektu / Inwestora Zastępczego ? Jeżeli zaś dopuszcza to 

jaki winien być zakres tych usług ? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający jest świadomy, że funkcje Inżynier Kontraktu / Menedżer Projektu / Inwestor 

Zastępczego stosuje się zamiennie i/lub uzupełniająco w zależności o konkretnego zakresu 

oczekiwań formułowanych przez danego Zamawiającego oraz że pojęcia te nie posiadają 

obowiązujących definicji prawnych. Z tych właśnie powodów formułując warunki udziału w 

postępowaniu Zamawiający używał tych pojęć zamiennie.  Zamawiający dopuszcza 

wykazanie się doświadczeniem w zakresie usług nie posiadających któregokolwiek z tych 

określeń w swojej nazwie pod warunkiem że rzeczywisty zakres wykonanych prac będzie 

odpowiadał zakresowi prac jakie standardowo obejmują takie usługi, który to określa np. pkt 

3.2 „OPZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. 

 

Pytanie 7: 

Czy Zamawiający skreśli uwagę 2. w pkt. 6.1 SIWZ, jako mogącą budzić istotne wątpliwości 

z punktu widzenia zgodności z art. 7 ust. 1 SIWZ ? 

 

Odpowiedź 

W opinii Zamawijacego “uwaga 2” w pkt 6.1. SIWZ jest zgodna z przepisami ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych oraz ROZPORZĄDZENIEM PREZESA 

RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 231) – patrz § 1 pkt 3 w brzmieniu:  3. W przypadku gdy zamawiający 

jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w wykazie, 

o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma 

obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ust. 2. 

 

Pytanie 8: 

Biorąc pod uwagę, iż w pkt. 6.1 SIWZ znajdują się jednocześnie: 

- zapis, cyt. „W przypadku zamówień, których wartość została wyrażona w umowie w innej  

  walucie niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia wartości inwestycji na walutę  

  polską przy zastosowaniu średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień  

  zakończenia realizacji zadania wykazanego w celu potwierdzenia spełniania warunku  



 

  posiadania wiedzy i doświadczenia.”; 

- uwaga 4), cyt. „Do przeliczenia wszystkich wartości występujących w innych walutach         

 niż PLN Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia  

 publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  

 Wykonawca zobowiązany jest podać ten kurs przeliczeniowy w ofercie.”, 

prosimy o wyjaśnienie, według kursu, z którego dnia będą (winny być) przeliczane wartości 

występujące w opisie sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu, zawartym w 

przedmiotowym punkcie ? 

  

Odpowiedź 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo 

zamówień publicznych  dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez skreślenie uwagi nr 4 w pkt 6.1. 

SIWZ o treści: “Do przeliczenia wszystkich wartości występujących w innych walutach niż 

PLN Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia 

publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Wykonawca zobowiązany jest podać ten kurs przeliczeniowy w ofercie.” 

 

Pytanie 9: 

Czy w odniesieniu do osoby wskazanej do pełnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w 

branży telekomunikacyjnej (pkt. 6.1 SIWZ ppkt. 4).1.2), Zamawiający uzna wymóg  za 

spełniony, jeżeli taka osoba będzie posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w telekomunikacji w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, linii, instalacji 

i urządzeń dla telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą wydane na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Łączności z 10 października 1995 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz. 1995 nr 120 

poz. 581) ? 

 

Odpowiedź 

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży 

telekomunikacyjnej (pkt. 6.1 SIWZ ppkt. 4).1.2) jest precyzyjny i szczegółowy. Ocena 

spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana jest po upływie terminu na 

składanie ofert na etapie badania i oceny ofert. 

 

 



 

Pytanie 10: 

Czy Zamawiający zmieni pkt. 6.1 SIWZ ppkt. 4).1.7) w ten sposób, iż dopuści posiadanie 

przez osobę wskazaną do pełnienia funkcji Eksperta ds. rozliczeń i przepływów finansowych 

nie tylko wykształcenia wyższego ekonomicznego, ale także wykształcenia wyższego 

technicznego, biorąc pod uwagę, iż wymóg ograniczający rodzaj wykształcenia tylko do 

wykształcenia wyższego ekonomicznego, w sposób nieuzasadniony ogranicza możliwość 

ubiegania się o udzielenie zamówienia, gdyż możliwe jest w pełni prawidłowe i należyte 

pełnienie wzmiankowanej funkcji przez osoby nie posiadające wykształcenia wyższego 

ekonomicznego, a jednocześnie posiadające wykształcenie wyższe techniczne (takie osoby w 

praktyce bardzo często i z pełnym powodzeniem pełnią funkcje dotyczące rozliczeń i 

przepływów finansowych na zadaniach inwestycyjnych, co dotyczy także zadań 

inwestycyjnych objętych systemem zamówień publicznych) ? 

 

Odpowiedź 

Osoba wykazania jako Ekspert ds. rozliczeń i przepływów finansowych będzie zobowiązana 

 wykonywać nie tylko prace dotyczące rozliczeń i przepływów finansowych ale także musi 

sprawnie wykonywać inne obowiązki i zadania ekonomiczno-finansowe, które mogą pojawić 

w trakcie realizacji projektu. W opinii Zamawiającego lepszą rękojmię należytego wykonania 

takich obowiązków daje osoba posiadająca wykształcenie ekonomiczne niż osoba posiadająca 

wykształcenie techniczne. Tym samym Zamawiający nie przychyla się do postulowanych 

przez Wykonawcę zmian i nie dokonuje modyfikacji SIWZ.  

 

Pytanie 11: 

Czy zdaniem Zamawiającego, zasadne jest zaliczenie pełnomocnictwa do dokumentów, 

składanych w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia (pkt. 7.2 SIWZ ppkt. 8) ? Czy taka kwalifikacja pełnomocnictwa jest, zdaniem 

Zamawiającego zgodna z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 

lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 

231) ? 

 

Odpowiedź 

Oczywistym jest, że “Pełnomocnictwo” nie zalicza się do dokumentów, składanych w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 



 

Natomiast nawet jeżeli można uznać, że informacje dotyczące pełnomocnictwa mogły zaleźć 

się w innej części SIWZ to w opinii Zamawiającego niemożna stwierdzić aby obecne 

brzmienie SIWZ naruszało przepisy ustawy PZP lub ww. rozporządzenia oraz by stanowiło 

trudność dla profesjonalnego wykonawcy w przygotowaniu i złożeniu oferty. 

 

Pytanie 12: 

Jaką czynność (zdarzenie), Zamawiający uzna za wystarczającą dla uznania, że doszło do 

spełnienia warunku rozwiązującego polegającego na nieuzyskaniu dofinansowania na 

realizację przedmiotu umowy, o którym to warunku mowa w § 2 Załącznika Nr 8 do SIWZ 

(Wzoru umowy) ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający uzna, iż warunek się ziścił w chwili powzięcia w jakikolwiek sposób pewnej 

informacji o tym, że nie przyznano mu dofinansowania na projekt. Zamawiający poinformuje 

o tym niezwłocznie wykonawcę, z którym zawarta będzie umowa. 

      

     

     Zatwierdzam:  

 Grzegorz Nitkiewicz 

Prezes Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. 


