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Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS nr  0000383595 

NIP 525-250-49-78, REGON 142900541 

Kapitał zakładowy w pełni wpłacony 46.814.672,00 zł 

        Warszawa, 29 maja 2019 roku 

Dotyczy postępowania nr 17/PN/2019 w sprawie wyboru Generalnego Wykonawcy inwestycji polegającej 
na budowie BUDYNKU BIUROWEGO INTRACO PRIME Z USŁUGAMI, GARAŻEM PODZIEMNYM, INFRA-
STRUKTURĄ 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 potencjal-
nie zainteresowanych udziałem w postępowaniu: 

W związku z udziałem firmy w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z regulacjami wewnętrznymi spółek GK PHN oraz w nawiązaniu do zapisów Zapytania ofertowego 
zwracamy się z prośbą o zmianę wymogów tj. rozdział IX. Opis warunków udziału w postępowaniu, pkt 2. 
Posiadanie niezbędnej wiedzy i niezbędnego doświadczenia, odpowiednio: 
 
Obecnie: 
Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca potwierdzi spełnienie łącznie poniższych wymagań  
a. wykaże że, 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-150 9836:1997 nie  
mniejszej niż 15 000 m2 każdy (z wyłączeniem obiektów handlowych i mieszkaniowych), z garażem podziemnym 
każdy, w tym przynajmniej: 
i. jeden nie niższy niż 30 m, 
ii. dwa o funkcji dominującej biurowej a także, 
Propozycja zmiany: 
Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca potwierdzi spełnienie łącznie poniższych wymagań 
a. wykaże, że 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 jedną 
umowę o zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia, tj. budowę budynku wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
użytkowanie, o łącznej powierzchni użytkowej nadziemnej liczonej wg Polskiej Normy PN-150 9836:1997 nie 
mniejszej niż 15 000 m2 14 000 m2 (z wyłączeniem obiektów handlowych i mieszkaniowych), z garażem 
podziemnym, każdy, w tym przynajmniej: nie niższym niż 30 m. 
i. jeden nie niższy niż 30 m, 
ii. dwa o funkcji dominującej biurowej a także, 
 
Obecnie: 
b. wykaże, że zrealizował wciągu ostatnich dwunastu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie jeden budynek w zabudowie śródmiejskiej o powierzchni użytkowej nadziemnej nie mniejszej niż 10 
000 m2 wraz z garażem podziemnym. 
Propozycja zmiany: 
b. wykaże, że zrealizował wciągu ostatnich dwunastu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie jeden budynek w zabudowie śródmiejskiej o powierzchni użytkowej nadziemnej nie mniejszej niż 10 
000 m2 5 000 m2 wraz z garażem podziemnym. 
 
Obecnie: 
c. wykaże, że zrealizował w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie jako Generalny Wykonawca, dwie inwestycje certyfikowane, w tym jedną w systemie BREEAM final nie 
niżej niż very good, oraz jedną w systemie BREEAM nie niżej niż pass lub LEED nie niżej niż certified; 
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Propozycja zmiany: 
c. wykaże, że zrealizował w ciqgu ostatnich pięciu dziesięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie jako Generalny Wykonawca, dwie jedną inwestycję certyfikowaną w tym jedną w systemie BREEAM 
final nie niżej niż very good, oraz lub jedną w systemie BREEAM nie niżej niż pass lub LEED nie niżej niż certified; 
 
Brak propozycji zmiany 
d. przedstawi referencje potwierdzające należytą realizację wskazanych umów. 
 

ODPOWIEDŹ 

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


