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Dotyczy postępowania nr 35/PN/2018 na wybór Generalnego Wykonawcy budowy zespołu budynków 
biurowo–hotelowo–usługowo–handlowych z garażem podziemnym, zjazdami, infrastrukturą techniczną i 
elementami zagospodarowania terenu oraz podziemnego łącznika ze stacji II linii metra „Rondo ONZ”, z 
możliwością etapowania Inwestycji na działkach 20/1, 20/3, 20/4 i częściach działek 17, 22, 62/1 w obrębie 
5-03-06 przy ul. Świętokrzyskiej 36 w Warszawie. 

 

W związku z ogłoszeniem ww. postępowania Zamawiający otrzymał następujące pytania od podmiotów 
potencjalnie zainteresowanych udziałem w postępowaniu: 
 
„W nawiązaniu do postępowania nr 35/PN/2018 na wybór Generalnego Wykonawcy budowy zespołu budynków 
biurowo–hotelowo–usługowo–handlowych z garażem podziemnym, zjazdami, infrastrukturą techniczną i 
elementami zagospodarowania terenu oraz podziemnego łącznika ze stacji II linii metra „Rondo ONZ”, z 
możliwością etapowania Inwestycji na działkach 20/1, 20/3, 20/4 i częściach działek 17, 22, 62/1 w obrębie 5-03-
06 przy ul. Świętokrzyskiej 36 w Warszawie, poniżej przesyłamy pytania do SIWZ:  
1. Dot. rozdz. IX pkt. 4 d. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku kierownika robót elektrycznych omyłkowo 
 został wpisany wymóg posiadania uprawnień do kierowania urządzeniami telekomunikacyjnymi. 
2. Dot. rozdz. IX pkt. 4 e. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku kierownika robót telekomunikacyjnych 
 omyłkowo został wpisany wymóg doświadczenia na stanowisku kierownika robót elektrycznych. 
3. Prosimy o informację czy w związku z wymogiem Zamawiającego ażeby przedkładać takie dokumenty 
 jak: uprawnienia, zaświadczenia z PIIB, dyplomy, które zawierając następujące dane: 

- adres zamieszkania 

- data i mce urodzenia 

- imię ojca 

Wykonawca może zanonimizować powyższe dokumenty, poprzez zamazanie powyższych danych, nieistotnych 
dla spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu. 
4. Prosimy o potwierdzenie, że sytuacji gdy Wykonawca nie polega na doświadczeniu podmiotów trzecich 
 ażeby spełnić warunki udziału dotyczące posiadania niezbędnego potencjału organizacyjnego i 
 osobowego, ale dysponuje osobami bezpośrednio tj. pracownik lub osoba współpracująca np. na 
 podstawie umowy cywilnoprawnej, nie przedkłada wraz z ofertą na Etapie 1 -  Załącznika nr 2A. 
5. Prosimy o informację czy w sytuacji gdy wykonawca nie dysponuje daną osobą, a będzie nią dysponował 
 (dot. wykazu osób – załącznik nr 6, kolumna – podstawa do dysponowania osobą) – jakie dokumenty 
 powinien przedłożyć względem tej osoby. Czy w tej sytuacji wymagany jest Załącznik nr 2A? 
6. Prosimy o potwierdzenie, że Załącznik nr 2A dotyczy jedynie podmiotów trzecich, których dane 
 osobowe zostały przedstawione przez Wykonawcę (np. osoby potwierdzające wykonanie danej inwestycji 
 – w załączniku nr 5), a nie samego Wykonawcy i jego potencjału osobowego, a tym bardziej jego 
 reprezentantów (których dane są ogólnie dostępne np. w KRS).  
7. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w Załączniku nr 6 struktura personelu jakim dysponuje 
 Wykonawca na etapie składania oferty, powinien wpisać jedynie liczbę danego personelu lub informację, 
 że takim personelem bezpośrednio nie dysponuje.  
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8. Prosimy o potwierdzenie, że oświadczenie osób przewidzianych do pełnienia samodzielnych funkcji 
 technicznych powinny przedłożyć wyłączenie osoby: Kierownik budowy, Kierownicy robót konstrukcyjno 
 – budowlanych (2 osoby), Kierownik robót elektrycznych, telekomunikacyjnych, sanitarnych i drogowych.  
9. Prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji gdy wykonawca przedłożył Zamawiającemu Załącznik nr 3 (tj. 
 Zobowiązanie do zachowania poufności) w dwóch egzemplarzach, przed terminem składania ofert na 
 Etapie 1 – nie jest zobligowany do składania kolejny raz w/w Zobowiązania pomimo wymogu 
 sformułowanego w Rozdz. XI pkt. 1 b.” 
 
ODPOWIEDŹ 

Ad. 1. 

Zamawiający wyjaśnia, że w rozdziale IX pkt. 4. lit. d w przypadku kierownika robót elektrycznych omyłkowo został 
wpisany wymóg posiadania uprawnień do kierowania urządzeniami telekomunikacyjnymi.  Prawidłowy zapis 
w  rozdziale IX pkt. 4. d to: 

„1 osoba - Kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane do  kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze 
zm.), posiadająca minimum pięcioletnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót elektrycznych”. 

Ad. 2. 

Zamawiający wyjaśnia, iż w rozdziale IX pkt. 4. lit. e  w przypadku kierownika robót telekomunikacyjnych 
pomyłkowo został wpisany wymóg doświadczenia na stanowisku kierownika robót elektrycznych. Prawidłowy zapis 
w  rozdziale IX pkt. 4. e to: 

„1 osoba – Kierownik robót telekomunikacyjnych posiadający uprawnienia budowlane do  kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze 
zm.), posiadająca minimum pięcioletnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót telekomunikacyjnych”. 

Ad. 3 

Zamawiający wyjaśnia, iż w związku z wymogiem przedłożenia takich dokumenty jak: uprawnienia, zaświadczenia 
z PIIB, dyplomy, które zawierają (mogą zawierać)  następujące dane: adres zamieszkania, data i miejsce 
urodzenia, imię ojca, Wykonawca może zanonimizować wyżej wymienione dokumenty, poprzez zamazanie 
powyższych danych. 

Ad.4 

Zamawiający wyjaśnia, że wraz z ofertą na Etapie 1 należy złożyć Załącznik nr 2A Zobowiązanie Wykonawcy 
do przekazania klauzuli informacyjnej podmiotom trzecim, również jeśli Wykonawca  dysponuje osobami 
bezpośrednio tj. pracownik lub osoba współpracująca np. na podstawie umowy cywilnoprawnej.  
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Ad.5 
Zamawiający wyjaśnia, że w sytuacji, gdy Wykonawca nie dysponuje daną osobą, a będzie nią dysponował (dot. 
wykazu osób – załącznik nr 6, kolumna – podstawa do dysponowania osobą) należy przedłożyć dokumenty 
wymienione w rozdziale IX pkt. 4.: 

1) Oświadczenia osób zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do niniejszego Zapytania 
ofertowego, 

2) Wykaz zrealizowanych przez poszczególne osoby obiektów, 
3) Kopie posiadanych uprawnień/kwalifikacji i wykształcenia kierunkowego, 
4) Kopie dokumentów potwierdzających przynależność do właściwych izb zawodowych. 

Ponadto informujemy, że wraz z ofertą na Etapie 1 należy złożyć Załącznik nr 2A. 
 
Ad.6 

Zamawiający wyjaśnia, że Załącznik nr 2A Zobowiązanie Wykonawcy do przekazania klauzuli informacyjnej 
podmiotom trzecim dotyczy również Wykonawcy i jego potencjału osobowego,  to jest dane osób do 
kontaktów/dane pełnomocników, którzy będą umocowani do zaciągania zobowiązań/dane reprezentantów 
Wykonawcy/dane osób, których uprawnienia załączono do oferty/dane osób będących podwykonawcami/dane 
osób mogących potwierdzić przedstawione w przetargu referencje/dane osób wskazanych do realizacji zadania.  

Ad. 7 

Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia. W Załączniku nr 6 należy wpisać wszystkie osoby wyszczególnione w rozdziale IX pkt. 
4 lit. a-i, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego do wykonania 
zamówienia oraz zakresu wykonywanych przez nie czynności, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do 
Zapytania ofertowego.  

Ad. 8 

Zamawiający wyjaśnia, że Załącznik nr 7 Oświadczenie osób należy przedłożyć dla wszytkach osób 
wyszczególnionych w Załączniku nr 6 ( 11 osób).  Dopuszcza się możliwość złożenia oświadczeń  zawartych w 
Załączniku nr 7 przez poszczególne osoby na odrębnych formularzach.  

Ad. 9 

Zamawiający, informuje że w sytuacji, gdy Wykonawca przedłożył Zamawiającemu Załącznik nr 3 (tj. Zobowiązanie 
do zachowania poufności) w dwóch egzemplarzach, przed terminem składania ofert na Etapie 1 – nie jest 
zobligowany do składania kolejny raz w/w Zobowiązania pomimo wymogu sformułowanego w rozdziale XI pkt. 1. 
b. 


