Warszawa, 2 października 2019 r.

Oznaczenie sprawy: 3/BZP/2019/PU
DN/

/2019

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zwiększenie efektywności
energetycznej budynków należących do Instytutu Elektrotechniki w Warszawie”

ZMIANA NR 1 TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki z siedzibą w Warszawie,
dokonuje zmian treści Zaproszenia do złożenia oferty z dnia 30 września 2019 r. w następującym
zakresie:
I.

Dotychczasową treść Rozdziału I. Opis przedmiotu zamówienia, ust. 1 Zaproszenia
o brzmieniu:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego przy
przygotowaniu oraz realizacji Inwestycji pod nazwą: „Zwiększenie efektywności energetycznej
budynków należących do Instytutu Elektrotechniki w Warszawie” (zwanej dalej Inwestycją)
tj. pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w zakresie następujących zadań:
1) Przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej, właściwej dla zamówienia publicznego na
roboty budowlane, niezbędnej do wyboru Generalnego Wykonawcy Inwestycji (zwanego dalej
GW),
2) Prowadzenie procesu nadzoru nad realizacją Inwestycji za strony Zamawiającego w tym:
a) Etap czynności przygotowawczych:
i. Zapewnienie zespołu inspektorów budowlanych przez cały proces budowlany:
 Branży Konstrukcyjnej;
 Branży Sanitarnej;
 Branży Elektrycznej;
ii. Prowadzenie narad koordynacyjnych przy współudziale GW oraz Inspektorów
Budowlanych,
b) Etap prac projektowych:
i. Prowadzenie narad koordynacyjnych dotyczących bieżącego postępu prac;
ii. Weryfikacja rozwiązań technicznych w dokumentacji dostarczonej przez GW;
iii. Zatwierdzanie do realizacji dostarczonej dokumentacji przez GW;
iv. Udział przy odbiorach częściowych,
c) Etap realizacyjny:
i. Prowadzenie narad koordynacyjnych w zakresie bieżącej realizacji Inwestycji;
ii. Odbiór prac zanikowych;
iii. Weryfikacja zgodności realizacji z dopuszczoną do realizacji dokumentacją
techniczną;
iv. Udział przy odbiorach częściowych,
d) Etap prób i rozruchów w tym:
i. Weryfikacja możliwości przystąpienia do prób funkcjonalnych;
ii. Udział przy odbiorach częściowych,
e) Etap rozliczenia końcowego Inwestycji w tym:
i. Weryfikacja poprawności wykonania przez GW dokumentacji powykonawczej;
ii. Weryfikacja uzyskania wskaźników rezultatu zdefiniowanych w umowie
dotacyjnej;
iii. Udział w odbiorach końcowych z GW.
3) Rozliczenie (częściowe i końcowe) umowy o dofinansowanie Inwestycji,
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4) Opracowanie materiałów promocyjnych obejmujących tablicę informacyjną i pamiątkową
zgodnych z wytycznymi programu POIŚ 1.3.1.
zastępuje się nową treścią o brzmieniu:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego przy
przygotowaniu oraz realizacji Inwestycji pod nazwą: „Zwiększenie efektywności energetycznej
budynków należących do Instytutu Elektrotechniki w Warszawie” (zwanej dalej Inwestycją)
tj. pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w zakresie następujących zadań:
1) Przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej, właściwej dla zamówienia publicznego na
roboty budowlane, niezbędnej do wyboru Generalnego Wykonawcy Inwestycji (zwanego dalej
GW),
2) Prowadzenie procesu nadzoru nad realizacją Inwestycji za strony Zamawiającego w tym:
a) Etap czynności przygotowawczych:
i. Zapewnienie zespołu inspektorów budowlanych przez cały proces budowlany:
 Branży Konstrukcyjnej;
 Branży Sanitarnej;
 Branży Elektrycznej;
ii. Prowadzenie narad koordynacyjnych przy współudziale GW oraz Inspektorów
Budowlanych, w tym Inspektora Branży Elektrycznej wskazanego przez
Zamawiającego
b) Etap prac projektowych:
i. Prowadzenie narad koordynacyjnych dotyczących bieżącego postępu prac;
ii. Weryfikacja rozwiązań technicznych w dokumentacji dostarczonej przez GW;
iii. Zatwierdzanie do realizacji dostarczonej dokumentacji przez GW;
iv. Udział przy odbiorach częściowych,
c) Etap realizacyjny:
i. Prowadzenie narad koordynacyjnych w zakresie bieżącej realizacji Inwestycji;
ii. Odbiór prac zanikowych;
iii. Weryfikacja zgodności realizacji z dopuszczoną do realizacji dokumentacją
techniczną;
iv. Udział przy odbiorach częściowych,
d) Etap prób i rozruchów w tym:
i. Weryfikacja możliwości przystąpienia do prób funkcjonalnych;
ii. Udział przy odbiorach częściowych,
e) Etap rozliczenia końcowego Inwestycji w tym:
i. Weryfikacja poprawności wykonania przez GW dokumentacji powykonawczej;
ii. Weryfikacja uzyskania wskaźników rezultatu zdefiniowanych w umowie
dotacyjnej;
iii. Udział w odbiorach końcowych z GW.
3) Rozliczenie (częściowe i końcowe) umowy o dofinansowanie Inwestycji,
4) Opracowanie materiałów promocyjnych obejmujących tablicę informacyjną i pamiątkową
zgodnych z wytycznymi programu POIŚ 1.3.1.
II.

Dotychczasową treść Rozdziału III. Warunki udziału w postępowaniu, ust.2 o treści:
2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek, jeżeli wykaże,
że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami uprawnionymi do pełnienia
funkcji:
a) Kierownika projektu (koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego) tj. osobą
posiadającą certyfikat z metodyki zarządzania projektami Prince2 lub równoważny.
Za certyfikat równoważny Zamawiający uzna certyfikaty przyznawane przez Project
Management Institute (PMI), co najmniej na poziomie Project Management Professional
(PMP) lub certyfikaty nadawane przez International Project Management Association
(IPMA).
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b) Inspektora nadzoru branży ogólnobudowlanej tj. osobą posiadającą:
 uprawnienia do nadzoru nad robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej lub równoważne, wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa, oraz
 co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru lub
kierownika budowy,
c) Inspektora nadzoru branży elektrycznej tj. osobą posiadającą:
 uprawnienia do nadzoru nad robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
prawa, oraz
 co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru
lub kierownika budowy robót elektrycznych,
d) Inspektora nadzoru branży sanitarnej tj. osobą posiadającą:
 uprawnienia do nadzoru nad robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa, oraz
 co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru
lub kierownika budowy robót sanitarnych,
e) Specjalisty ds. monitorowania i rozliczeń dofinasowań unijnych tj. osobą posiadającą
doświadczenie w rozliczeniu co najmniej 2 projektów realizowanych ze środków unijnych.
zastępuje się nową treścią o brzmieniu:
2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek, jeżeli wykaże,
że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami uprawnionymi do pełnienia
funkcji:
a) Kierownika projektu (koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego) tj. osobą
posiadającą certyfikat z metodyki zarządzania projektami Prince2 lub równoważny.
Za certyfikat równoważny Zamawiający uzna certyfikaty przyznawane przez Project
Management Institute (PMI), co najmniej na poziomie Project Management Professional
(PMP) lub certyfikaty nadawane przez International Project Management Association
(IPMA).
b) Inspektora nadzoru branży ogólnobudowlanej tj. osobą posiadającą:
 uprawnienia do nadzoru nad robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej lub równoważne, wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa, oraz
 co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru lub
kierownika budowy,
c) Inspektora nadzoru branży elektrycznej tj. osobą posiadającą:
 uprawnienia do nadzoru nad robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
prawa, oraz
 co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru
lub kierownika budowy robót elektrycznych,
d) Inspektora nadzoru branży sanitarnej tj. osobą posiadającą:
 uprawnienia do nadzoru nad robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa, oraz
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 co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru
lub kierownika budowy robót sanitarnych,
e) Specjalisty ds. monitorowania i rozliczeń dofinansowań unijnych tj. osobą
posiadającą doświadczenie w rozliczeniu co najmniej 2 projektów realizowanych ze
środków unijnych.
III.

Dotychczasową treść Wzoru Umowy - Załącznika nr 4 do Zaproszenia do złożenia
oferty, § 1 ust. 2 o brzmieniu:
2. Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w zakresie następujących
zadań:
2.1 przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej, właściwej dla zamówienia publicznego
na roboty budowlane, niezbędnej w celu wyłonienia Generalnego Wykonawcy Inwestycji
(zwanego dalej GW):
2.2 prowadzenie procesu nadzoru nad realizacją Inwestycji za strony Zamawiającego, w tym:
1) Etap czynności przygotowawczych:
a) Zapewnienie zespołu inspektorów budowlanych przez cały proces budowlany:

Branży Konstrukcyjnej;

Branży Sanitarnej;

Branży Elektrycznej;
b) Prowadzenie narad koordynacyjnych przy współudziale GW oraz Inspektorów
Budowlanych,
2) Etap prac projektowych:
a) Prowadzenie narad koordynacyjnych dotyczących bieżącego postępu prac;
b) Weryfikacja rozwiązań technicznych w dokumentacji dostarczonej przez GW;
c) Zatwierdzanie do realizacji dostarczonej dokumentacji przez GW;
d) Udział przy odbiorach częściowych,
3) Etap realizacyjny:
a) Prowadzenie narad koordynacyjnych w zakresie bieżącej realizacji Inwestycji,
b) Odbiór prac zanikowych;
c) Weryfikacja zgodności realizacji z dopuszczoną do realizacji dokumentacją
techniczną;
d) Udział przy odbiorach częściowych,
4) Etap prób i rozruchów w tym:
a) Weryfikacja możliwości przystąpienia do prób funkcjonalnych;
b) Udział przy odbiorach częściowych,
5) Etap rozliczenia końcowego Inwestycji w tym:
a) Weryfikacja poprawności wykonania przez GW dokumentacji powykonawczej;
b) Weryfikacja uzyskania wskaźników rezultatu zdefiniowanych w umowie dotacyjnej;
c) Udział w odbiorach końcowych z GW,
2.3 rozliczenie (częściowe i końcowe) umowy o dofinansowanie Inwestycji,
2.4 opracowanie materiałów promocyjnych obejmujących tablicę informacyjną i pamiątkową
zgodnych z wytycznymi programu POIŚ 1.3.1.

zastępuje się nową treścią o brzmieniu:
2. Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w zakresie następujących
zadań:
2.1 przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej, właściwej dla zamówienia publicznego
na roboty budowlane, niezbędnej w celu wyłonienia Generalnego Wykonawcy Inwestycji
(zwanego dalej GW):
2.2 prowadzenie procesu nadzoru nad realizacją Inwestycji za strony Zamawiającego, w tym:
1) Etap czynności przygotowawczych:
a) Zapewnienie zespołu inspektorów budowlanych przez cały proces budowlany:

Branży Konstrukcyjnej;

Branży Sanitarnej;

Branży Elektrycznej;
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b) Prowadzenie narad koordynacyjnych przy współudziale GW oraz Inspektorów
Budowlanych, w tym Inspektora Branży Elektrycznej wskazanego przez
Zamawiającego
2) Etap prac projektowych:
a) Prowadzenie narad koordynacyjnych dotyczących bieżącego postępu prac;
b) Weryfikacja rozwiązań technicznych w dokumentacji dostarczonej przez GW;
c) Zatwierdzanie do realizacji dostarczonej dokumentacji przez GW;
d) Udział przy odbiorach częściowych,
3) Etap realizacyjny:
a) Prowadzenie narad koordynacyjnych w zakresie bieżącej realizacji Inwestycji,
b) Odbiór prac zanikowych;
c) Weryfikacja zgodności realizacji z dopuszczoną do realizacji dokumentacją
techniczną;
d) Udział przy odbiorach częściowych,
4) Etap prób i rozruchów w tym:
a) Weryfikacja możliwości przystąpienia do prób funkcjonalnych;
b) Udział przy odbiorach częściowych,
5) Etap rozliczenia końcowego Inwestycji w tym:
a) Weryfikacja poprawności wykonania przez GW dokumentacji powykonawczej;
b) Weryfikacja uzyskania wskaźników rezultatu zdefiniowanych w umowie
dotacyjnej;
c) Udział w odbiorach końcowych z GW,
2.3 rozliczenie (częściowe i końcowe) umowy o dofinansowanie Inwestycji,
2.4 opracowanie materiałów promocyjnych obejmujących tablicę informacyjną i pamiątkową
zgodnych z wytycznymi programu POIŚ 1.3.1.
IV.

Dotychczasową treść Wzoru Wykazu Osób stanowiącego załącznik nr 3 do Zaproszenia
do złożenia oferty zastępuje się nową treścią o brzmieniu zgodnym z załącznikiem do
niniejszej zmiany. Zamawiający dopuszcza złożenie Wykazu Osób według wzoru przed
zmianą, bez konieczności wypełniania rubryk dotyczących Inspektora Branży
Elektrycznej.

Zamawiający działając na podstawie sekcji 6.5.2 pkt 15 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w związku z ww. zmianami treści
Zaproszenia do złożenia oferty dokonał przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert
z dnia 8 października 2019 r. na dzień 10 października 2019 r. Godziny składania i otwarcia ofert
pozostały niezmienione.
W związku z powyższym Zamawiający dokonał następującej zmiany treści Zaproszenia do złożenia
oferty:
V.

Dotychczasową treść Rozdziału VI. Miejsce, sposób oraz termin składania i otwarcia
ofert o brzmieniu:
Ofertę można dostarczyć:
Listownie na adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki, ul. M. Pożaryskiego
28, 04-703 Warszawa,
Elektronicznie na adres e-mail: iel@iel.waw.pl
w terminie do dnia 8 października 2019 r. do godz. 9:00
W przypadku wyboru formy listownej ofertę należy złożyć w kopercie zapieczętowanej w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność
do terminu otwarcia ofert, wyznaczonego na dzień: 8 października 2019 r. do godz. 9:15.
W przypadku braku opisu koperty/nagłówka/tematu, co najmniej poprzez wskazanie oznaczenia
sprawy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku,
np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.
W przypadku wyboru formy elektronicznej za prawidłowy sposób jej sporządzenia i złożenia
będzie uznany skan podpisanych dokumentów (wszystkich wymaganych treścią niniejszego
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zaproszenia) przesłany na adres mailowy, o którym mowa powyżej.
Oferty złożone listownie po upływie wyznaczonego terminu zostaną zwrócone bez otwierania.
Zaleca się żądanie potwierdzenie otrzymania wiadomości w przypadku składania oferty drogą
elektroniczną.
Zastępuje się nową treścią o brzmieniu:
Ofertę można dostarczyć:
Listownie na adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki, ul. M. Pożaryskiego
28, 04-703 Warszawa,
Elektronicznie na adres e-mail: iel@iel.waw.pl
w terminie do dnia 10 października 2019 r. do godz. 9:00
W przypadku wyboru formy listownej ofertę należy złożyć w kopercie zapieczętowanej w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność
do terminu otwarcia ofert, wyznaczonego na dzień: 10 października 2019 r. do godz. 9:15.
W przypadku braku opisu koperty/nagłówka/tematu, co najmniej poprzez wskazanie oznaczenia
sprawy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku,
np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.
W przypadku wyboru formy elektronicznej za prawidłowy sposób jej sporządzenia i złożenia
będzie uznany skan podpisanych dokumentów (wszystkich wymaganych treścią niniejszego
zaproszenia) przesłany na adres mailowy, o którym mowa powyżej.
Oferty złożone listownie po upływie wyznaczonego terminu zostaną zwrócone bez otwierania.
Zaleca się żądanie potwierdzenie otrzymania wiadomości w przypadku składania oferty drogą
elektroniczną.
Treść niniejszej zmiany została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz w portalu
Bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Z up. DYREKTORA
Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytutu Elektrotechniki
/-/
Sebastian Lech
(podpis na oryginale dokumentu)

Załączniki:
1) Wzór wykazu osób
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