
 
 

Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. 

86-300 Grudziądz, Polska, ul. Waryńskiego 32-36 

tel. + 48 56 696 80 wew. 91- 93, fax: +48 56 6968098  e-mail: gpp@gpp.grudziadz.pl  http://www.gpp.grudziadz.pl 
REGON: 340009029 NIP: 876-22-728-47 KRS: 0000228967Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS 

Kapitał zakładowy: 14 052 000, 00 PLN 

Grudziądz, dnia 14 kwietnia 2021 roku 

PN/03/21 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w 

przedmiocie: Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój 

wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę biomasowej jednostki kotłowej 

w Elektrociepłowni Łąkowa w Grudziądzu” 

Pytanie 1 

Rozdział 5 pkt 6.4) lit. b) - Czy wymagając posiadanie przez Koordynatora realizacji 
zamówienia doświadczenia w „nadzorowaniu” Zamawiający rozumie przez to zarządzanie 
oraz koordynację zadania inwestycyjnego, czy udział jako Inspektor nadzoru? 
 
Odpowiedź 1 
Posiadanie przez Koordynatora realizacji zamówienia doświadczenia w „nadzorowaniu” 
Zamawiający rozumie jako: doświadczenie w zarządzaniu i koordynacji zadań inwestycyjnych 
polegających na budowie co najmniej 1 obiektu energetycznego o mocy w paliwie ≥ 10 MW, 
opalanego biomasą. 
 
Pytanie 2 
Rozdział 15 pkt 2.2) – Wnosimy o wyjaśnienie, co oznacza zapis „Zamawiający dopuszcza 
powołanie się przez Wykonawcę na te same osoby, które zostały wskazane do wykazania 
spełnienia warunku udziału w postępowaniu”? 
 
Odpowiedź 2 
Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca może wskazać tę samą osobę na wykazanie spełnienia 
warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdz. 5 pkt 6 ppkt 4)  lit b) SWZ oraz na 
wykazanie spełnienia kryterium oceny ofert, o którym mowa w  Rozdziale 15 pkt 2 ppkt 2) SWZ  
i wpisać doświadczenie tej osoby w pkt  4 Formularza oferty. 
 
Pytanie 3 
Rozdział 15 pkt 2.2) lit. d) – Jeśli Wykonawca wskaże doświadczenie Koordynatora realizacji 
zamówienia na spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które jednocześnie spełnia 
doświadczenie w ramach kryterium oceny ofert, to otrzyma on 5 punktów? Czy, aby otrzymać 
maksymalną ilość punktów w kryterium oceny ofert za doświadczenie Koordynatora należy 
wykazać co najmniej 3 zadania inwestycyjne: 1 na spełnianie warunków oraz 2 na w ramach 
punktów dodatkowych? 
 
Odpowiedź 3 
Zmawiający wyjaśnia, iż w celu otrzymania maksymalnej  ilości punktów w kryterium oceny 
ofert za doświadczenie K - Koordynatora realizacji zamówienia, należy wykazać 
doświadczenie zgodnie z zapisami określonymi w Rozdział 15 pkt 2 ppkt 2) lit. d) SWZ na 2 
budowach. Za wskazanie doświadczenia Koordynatora na 3 budowach Wykonawca nie 
otrzyma większej  liczby punktów. 
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