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Dotyczy postępowania nr 17/PN/2019 w sprawie wyboru Generalnego Wykonawcy inwestycji polegającej 
na budowie BUDYNKU BIUROWEGO INTRACO PRIME Z USŁUGAMI, GARAŻEM PODZIEMNYM, 
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, DOJAZDAMI, DOJŚCIAMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU na 
działce nr ewid. 21 w obrębie 5-01-03 przy ul. Stawki 2 w Warszawie wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji 
pozwolenia na użytkowanie. 

 

W związku z ogłoszeniem ww. postępowania Zamawiający otrzymał następujące pytania od podmiotów 
potencjalnie zainteresowanych udziałem w postępowaniu: 

1. „W nawiązaniu do pkt. XIII.3. prosimy o informację czy Inwestor uzna za spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie wiedzy i niezbędnego doświadczenia, gdy Wykonawca wykaże, że: 

a. „zrealizował w ciągu ostatnich dwunastu lat, (tj. 12 lat przed upływem terminu składania Oferty, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie) jako Generalny Wykonawca co najmniej trzy umowy o 
zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia, tj. budowę budynków wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
użytkowanie, o łącznej powierzchni użytkowej nadziemnej liczonej wg Polskiej Normy PN-ISO 9836:1997 nie 
mniejszej niż 15 000m2 każdy  200 000  m2  (z wyłączeniem obiektów handlowych i mieszkaniowych), z garażem 
podziemnym każdy, 

i. jeden nie niższy niż 30m 25 m (budynek wysoki zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA 
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie)   

ii. przy czym przynajmniej jeden nie mniej niż 15 000 m2 oraz przynajmniej jeden nie mniej niż 10 000 m2” 

2. „prośba o potwierdzenie, że „załącznik nr 1 - Zestawienie dokumentów składających się na dokumentację 
przetargową, należy złożyć w etapie 2” pomyłkowo znalazł się w wykazie dokumentów do oferty etapu 1“. 

3. „w nawiązaniu do Zapytania Ofertowego Nr 17/PN/2019 w sprawie wyboru Generalnego Wykonawcy inwestycji 
polegającej na budowie BUDYNKU BIUROWEGO INTRACO PRIME Z USŁUGAMI, GARAŻEM PODZIEMNYM, 
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, DOJAZDAMI, DOJŚCIAMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU na działce 
nr ewid. 21 w obrębie 5-01-03 przy ul. Stawki 2 w Warszawie  prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę 
na wykorzystanie przez Spółkę Polimex Mostostal S.A.  referencji należących do Spółki Polimex Budownictwo Sp. 
z o.o.  Sp. k. należącej do  Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal ?” 

4. „w związku z brakiem możliwości zapoznania się z treścią załaczników, będących częścią dokumentacji 
prekwalifikowanej, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia oferty (Etap 1) o czas zwłoki w 
udostępnieniu, obecnie o 2-3 tygodnie.“ 

5. „Zwracamy się z prośbą o zmianę jednego kryteriów posiadania niezbędnej wiedzy i niezbędnego doświadczenia 
na poniższy zapis: 
„zrealizował w ciągu ostatnich dwunastu lat, (tj. 12 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) jako Generalny Wykonawca co najmniej trzy umowy o 
zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia, tj. budowę budynków wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
użytkowanie, o łącznej powierzchni użytkowej nadziemnej liczonej wg Polskiej Normy PN-ISO 9836:1997 nie 
mniejszej niż 15 000 m2 każdy (z wyłączeniem obiektów handlowych i mieszkaniowych), z garażem podziemnym 
każdy, w tym przynajmniej: 
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i. jeden nie niższy niż 25m 
ii. dwa o funkcji dominującej biurowej także… ” 
 

ODPOWIEDŹ 

Ad.1  

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wyraża zgody na zmiany warunków udziału w postępowaniu w zakresie 
spełnienia wymaganego doświadczenia zawodowego Generalnego Wykonawcy. 

Ad.2  

Zamawiający potwierdza, iż Załącznik nr 1 - zestawienie dokumentów składających się na dokumentację 
przetargową, należy dołączyć do oferty w 2 Etapie postępowania. 

Ad.3  

Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie przez Spółkę Polimex Mostostal S.A. referencji 
należących do Spółki Polimex Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k. należącej do Grupy Kapitałowej Polimex 
Mostostal, chyba że podmioty te będą występowały jako konsorcjum i potwierdzą łącznie spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu. 

Ad. 4  

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wyraża zgody na przedłużenie terminu złożenia ofert w Etapie 1. 

W ocenie Zamawiającego okres czasu od ogłoszenia postępowania na stronie internetowej w dniu 17 
kwietnia 2019 roku do dnia złożenia oferty w dniu 31 maja 2019 roku daje możliwość na opracowanie ofert 
w Etapie 1 postępowania tj. przygotowanie dokumentów potwierdzających spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu.  

Przekazanie projektu umowy w dniu 22 maja 2019 roku w ocenie Zamawiającego nie powinno mieć wpływu 
na przygotowanie dokumentów formalnych. 

Ad.5 

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wyraża zgody na zmiany warunków udziału w postępowaniu w zakresie 
posiadania wymaganego doświadczenia przez Generalnego Wykonawcę. 


