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Ogłoszenie

Numer

2023-47288-141466

Id

141466

Powstaje w kontekście naboru

POPT.14.21.00-IZ.00-00-001/19

Tytuł

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego 
pn. „Przebudowa części mechaniczno-biologicznej i rozbudowa 
części osadowo-biogazowej istniejącej oczyszczalni ścieków w 
Lubinie - etap I”

Warunki zmiany umowy

1.Dopuszcza się możliwość podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia w przypadku mającej wpływ na 
koszty wykonania Przedmiotu umowy zmiany:
1)stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio 
obniżone lub podwyższone o wartość o jaką ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług lub podatku 
akcyzowego;
2)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 
W takim przypadku strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest przedstawić wraz z wnioskiem, dowody 
potwierdzające zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej 
oraz dokumenty świadczące o wpływie tej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą 
ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem 
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej 
stawki godzinowej;
3)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W takim przypadku strona wnioskująca o zmianę 
zobowiązana jest przedstawić wraz z wnioskiem, dowody potwierdzające zmianę powyższych zasad 
oraz dokumenty świadczące o wpływie tych zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką 
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będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej 
kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego;
4)zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany ponieść w przypadku 
zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot 
zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących 
niniejsze zamówienie;
2.W razie wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu każda ze stron uprawniona 
będzie do żądania odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Żądanie zostanie sporządzone w 
formie pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz precyzyjnym wyliczeniem wskazującym wpływ zmiany na 
koszty wykonania usług będących Przedmiotem niniejszej umowy. W przypadku akceptacji żądania przez 
drugą stronę, zwaloryzowane wynagrodzenie będzie obowiązywać od dnia doręczenia żądania.
3.Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów 
lub kosztów związanych z realizacją zamówienia z uwzględnieniem następujących reguł:
1)podstawą do ustalenia poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statycznego obowiązujący w miesiącu, w którym upłynął termin składania ofert,
2)minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów wyliczony w oparciu o wskaźnik cen towarów i 
usług konsumpcyjnych wskazany w pkt 1), uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia 
wynosi 10 punktów procentowych;
3)maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający wynosi 15% wartości netto 
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy
4.Zmiany, o których mowa w ust. 3, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na 
koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca może 
wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie 
dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad 
wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz 
określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny 
wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej 
w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany.
5.Zmiany, o których mowa w ust. 3, mogą być wprowadzane nie częściej niż raz w roku poprzez zestawienie 
kosztów świadczenia poszczególnych usług wymienionych w Załączniku nr 1 do umowy oraz wskaźnika 
o którym mowa w ust. 3 pkt 1). Strony będą uprawnione do wnioskowania o dokonanie kolejnej zmiany 
pod warunkiem, że wskaźnik o którym mowa w ust. 3 pkt 1) ulegnie zmianie o minimum 10 punktów 
procentowych w stosunku do miesiąca, w którym dokonano poprzedniej zmiany.
6.Poprzez zmianę cen materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 3 należy rozumieć wzrost 
odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem cen lub kosztu przyjętego w celu ustalenia 
wynagrodzenia zawartego w ofercie Wykonawcy, zatem uprawnienie do zmiany wynagrodzenia przysługuje 
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zarówno Wykonawcy, jak i Zamawiającemu. W przypadku obniżenia cen lub kosztu w stosunku do cen lub 
kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie zapisy ust. 3, 4 oraz 5 stosuje się 
odpowiednio do Zamawiającego.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2023-01-05
1. IWZ wraz z kompletem załączników i dokumentacją projektową

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2023-01-05

Data ostatniej zmiany

2023-01-05

Termin składania ofert

2023-01-23 12:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2023-01

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie
Rzeźnicza 1
59-300 Lubin
NIP: 6920212117

Osoby do kontaktu

Magdalena Cirko
tel.: -
e-mail: zamowieniapubliczne@mpwik.lubin.pl

Anna Bartecka
tel.: -
e-mail: zamowieniapubliczne@mpwik.lubin.pl

Roman Pleśniak
tel.: -
e-mail: zamowieniapubliczne@mpwik.lubin.pl
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Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwest.

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu realizującego w imieniu 
Zamawiającego nadzór nad realizacją inwestycji „Przebudowa części mechaniczno- biologicznej i 
rozbudowa części osadowo-biogazowej istniejącej oczyszczalni ścieków w Lubinie- etap I”. Usługa 
Inżyniera Kontraktu podzielona jest na dwa etapy:
Etap I - obejmujący czynności realizowane do momentu zawarcia umowy z Wykonawcą robót 
budowlanych.
Etap II - obejmujący czynności realizowane na etapie wykonawstwa robót budowlanych oraz na etapie 
procedury odbioru oraz rozliczenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do IWZ. 

Kody CPV

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
71540000-5 Usługi zarządzania budową
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71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

dolnośląskie

Powiat

lubiński

Gmina

Lubin

Miejscowość

Lubin

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie 
mniejszą niż w wysokości 500 000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100)

Typ
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Potencjał techniczny

Opis

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie potencjału technicznego, jeżeli 
Wykonawca wykaże, że:
1)w okresie ostatnich dziesięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie – wykonał należycie jedną usługę, której przedmiotem był nadzór inwestorski nad robotą 
budowlaną o wartości nie mniejszej niż 30 000 000,00 zł brutto (słownie złotych: trzydzieści milionów 
00/100) polegającą na budowie w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo 
budowlane, zwanej dalej „ustawą Prawo budowlane” lub przebudowie w rozumieniu art. 3 pkt 7a 
ustawy - Prawo budowlane oczyszczalni ścieków powyżej 50.000 RLM;
W przypadku przebudowy parametr RLM należy odnieść do oczyszczalni ścieków po przebudowie;

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1)skieruje do realizacji zamówienia
a)jedną osobę posiadającą:
−uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane i rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
−doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
w branży konstrukcyjno- budowlanej lub kierownika budowy lub kierownika robót 
konstrukcyjno-budowlanych w jednej robocie budowlanej o wartości nie mniejszej niż 30 000 000,00 
zł brutto (słownie złotych: trzydzieści milionów 00/100) polegającej na budowie w rozumieniu art. 
3 pkt 6 ustawy - Prawo budowlane lub przebudowie w rozumieniu art. 3 pkt 7a ustawy - Prawo 
budowlane oczyszczalni ścieków powyżej 50.000 RLM;
W przypadku przebudowy parametr RLM należy odnieść do oczyszczalni ścieków po przebudowie;
Osoba ta będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w branży 
konstrukcyjno-budowlanej oraz Koordynatora projektu. 
b)jedną osobę posiadającą:
−uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
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kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  i 
rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów;
−doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej 
lub kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych w jednej robocie budowlanej o wartości nie 
mniejszej niż 30 000 000,00 zł brutto (słownie złotych: trzydzieści milionów 00/100) polegającej na 
budowie w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy - Prawo budowlane lub przebudowie w rozumieniu art. 3 
pkt 7a ustawy - Prawo budowlane oczyszczalni ścieków powyżej 50.000 RLM;
W przypadku przebudowy parametr RLM należy odnieść do oczyszczalni ścieków po przebudowie;
Osoba ta będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej; 
c)jedną osobę posiadającą:
−uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i rozporządzeniem Ministra 
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub 
im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów;
−doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w 
branży elektrycznej lub kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych w jednej robocie 
budowlanej o wartości nie mniejszej niż 30 000 000,00 zł brutto (słownie złotych: trzydzieści milionów 
00/100) polegającej na budowie w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy - Prawo budowlane lub przebudowie 
w rozumieniu art. 3 pkt 7a ustawy - Prawo budowlane oczyszczalni ścieków powyżej 50.000 RLM;
W przypadku przebudowy parametr RLM należy odnieść do oczyszczalni ścieków po przebudowie;
Osoba ta będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru w branży elektrycznej; 
d)jedną osobę posiadającą:
−wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie inżynierii środowiska lub ochrony środowiska lub 
chemii;
−doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji technologa/kierownika rozruchu w jednej 
robocie budowlanej o wartości nie mniejszej niż 30 000 000,00 zł brutto (słownie złotych: trzydzieści 
milionów 00/100) polegającej na budowie w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy - Prawo budowlane lub 
przebudowie w rozumieniu art. 3 pkt 7a ustawy - Prawo budowlane oczyszczalni ścieków powyżej 
50.000 RLM;
W przypadku przebudowy parametr RLM należy odnieść do oczyszczalni ścieków po przebudowie;
- Doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji eksploatatora oczyszczalni ścieków na 
stanowisku dozoru;
Osoba ta będzie pełniła funkcję technologa; 
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e)jedną osobę posiadającą doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu prac w 
zakresie wykonania i uruchomienia układu AKPiA na oczyszczalni ścieków powyżej 50.000 RLM
Osoba ta będzie pełniła funkcję automatyka.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena - 70% 
Sposób obliczenia punktów w kryterium – Cena brutto – waga 70% (Kc): 
Kc = (Cmin / Cbad) x 70% przy czym 1% = 1 pkt
Maksymalną ilość punktów – 70 – otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia.

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Doświadczenie Koordynatora Projektu - 30%
Zamawiający w ramach kryterium doświadczenie Koordynatora Projektu będzie przyznawał punkty za 
doświadczenie osoby wskazanej w ofercie zgodnie z zapisami rozdziału III ust. 1 pkt 1.2.4.2 lit. a) IWZ, jako 
Koordynator Projektu.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2023-01-05 - data opublikowania
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-> 2023-01-23 12:00:00 - termin składania ofert

-> 2023-01 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


