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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, 7 listopada 2018 roku 

 

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 nawiązaniu do ogłoszenia ww. postępowania oraz w związku z otrzymanymi przez Zamawiającego 

pytaniami dotyczącymi warunków udziału w postępowaniu oraz wnioskami o przedłużenie terminu 

złożenia ofert dokonano następujących zmian w treści Zapytania ofertowego: 

1. Zmiana terminu składania ofert: 

Pkt. z zapytania 
ofertowego 

Dotychczasowe brzmienie zapisów Zmieniona treść zapisów 

XVII.1. Miejsce i termin 

składania ofert 

1. Oferta Etapu 1 powinna wpłynąć do 
dnia 14 listopada 2018 roku do 
godz. 12.00 

1. Oferta Etapu 1 powinna wpłynąć do 
dnia 27 listopada 2018 roku do 
godz. 12.00. 

2. Zmiana warunków określonych w zapytaniu ofertowym: 

Pkt. z zapytania 
ofertowego 

Dotychczasowe brzmienie zapisów Zmieniona treść zapisów 

Zapytanie nr 

35/PN/2018 

IX. 2. Opis warunków 

udziału w 

postępowaniu - 

Posiadanie 

niezbędnej wiedzy i 

niezbędnego 

doświadczenia 

1. Posiadanie niezbędnej wiedzy i 
niezbędnego doświadczenia. Warunek 
zostanie spełniony, jeśli Wykonawca: 

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 liczonej wg 
Polskiej Normy PN-ISO 9836:1997 nie 
mniejszej niż 20 000 m2 każdy (z 
wyłączeniem obiektów handlowych), z 
dwukondygnacyjnym garażem 
podziemnym każdy, w tym 
przynajmniej:  

1. Posiadanie niezbędnej wiedzy i 
niezbędnego doświadczenia. 
Warunek zostanie spełniony, jeśli 
Wykonawca: 

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 dwie 
umowy o zakresie zbliżonym do 
przedmiotu zamówienia, tj. budowę 
budynków wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie, o 
łącznej powierzchni użytkowej 
naziemnej liczonej wg Polskiej 
Normy PN-ISO 9836:1997 nie 
mniejszej niż 20 000 m2 każdy (z 



Polski Holding Nieruchomości S.A. 

00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12  

tel. +48 22 850 91 00, fax +48 22 850 91 01  

www.PHNSA.pl 

 
 
 
 

 

2 
 

i. jeden w zabudowie śródmiejskiej oraz 
ii. jeden nie niższy niż 40 m oraz 
iii. dwa o funkcji dominującej biurowej;  

 

wyłączeniem obiektów handlowych), 
oraz lub w tym: 

i. jeden budynek z co najmniej 
dwukondygnacyjnym garażem 
podziemnym oraz 

ii.    jeden w zabudowie śródmiejskiej 
oraz 

ii. jeden nie niższy niż 40 m oraz 
iii. jeden o funkcji dominującej 

biurowej o łącznej powierzchni 
użytkowej naziemnej liczonej wg 
Polskiej Normy PN-ISO 9836:1997 
nie mniejszej niż 20 000 m2;  

IX. 4. d. Opis 

warunków udziału w 

postępowaniu - 

Posiadanie 

niezbędnego 

potencjału 

organizacyjnego i 

osobowego  

2. Posiadanie niezbędnego potencjału 
organizacyjnego i osobowego. 
Warunek zostanie spełniony, jeśli 
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub 
będzie dysponował osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia, 
posiadającymi odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe/uprawnienia do 
pełnienia samodzielnych funkcji w 
budownictwie w zakresie: 

a. 1 osoba - Kierownik Budowy z 
uprawnieniami do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno-
budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane  (tj. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), 
posiadająca minimum 
dziesięcioletnie doświadczenie 
zawodowe na stanowisku kierownika 
budowy, w tym posiadająca 
doświadczenie w zakresie pełnienia 
powyższej funkcji przy co najmniej 
dwóch inwestycjach biurowo – 
usługowych, w tym jednym obiekcie 
wysokim. 
Zamawiający wymaga, aby Kierownik 
Budowy w trakcie realizacji zamówienia 
posiadał ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej Kierownika 
Budowy, którego suma gwarancyjna na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia nie będzie niższa niż 
450 000 Euro (podstawowe + 
nadwyżkowe) i które będzie aktualne 

2. Posiadanie niezbędnego potencjału 
organizacyjnego i osobowego. 
Warunek zostanie spełniony, jeśli 
Wykonawca wykaże, że dysponuje 
lub będzie dysponował osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, 
posiadającymi odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe/uprawnienia 
do pełnienia samodzielnych funkcji w 
budownictwie w zakresie: 

a. 1 osoba - Kierownik Budowy z 
uprawnieniami do kierowania 
robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej 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 
zawodowe na stanowisku kierownika 
budowy, w tym posiadająca 
doświadczenie w zakresie pełnienia 
powyższej funkcji przy co najmniej 
dwóch inwestycjach biurowo – 
usługowych, w tym jednym obiekcie 
wysokim. 
Zamawiający wymaga, aby 
Kierownik Budowy w trakcie 
realizacji zamówienia posiadał 
ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej Kierownika Budowy, 
którego suma gwarancyjna na jedno 
i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia nie będzie niższa niż 
450 000 Euro (podstawowe + 
nadwyżkowe) i które będzie aktualne 
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przez cały czas pełnienia funkcji 
kierownika budowy. 

d. 1 osoba - Kierownik robót 
elektrycznych z uprawnieniami do 
kierowania robotami elektrycznymi o 
specjalności w zakresie sieci instalacji i 
urządzeń telekomunikacyjnych oraz 
elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez 
ograniczeń 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.  
 
 

e. 1 osoba - Kierownik robót 
telekomunikacyjnych z uprawnieniami 
do kierowania robotami 
telekomunikacyjnymi o specjalności w 
zakresie sieci instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych bez ograniczeń 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

przez cały czas pełnienia funkcji 
kierownika budowy. 

d. 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. 

e. 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. 

Zamawiający dopuszcza możliwość 
łączenia przez jedna Osobę funkcji 
kierownika robót elektrycznych i 
kierownika robót 
telekomunikacyjnych, pod 
warunkami: (1) posiadania przez w/w 
Osobę uprawnień budowlanych 
do  kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności  instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i 
elektroenergetycznych i minimum 
pięcioletniego doświadczenia na 
stanowisku kierownika robót 
elektrycznych oraz (2) posiadania 
przez w/w Osobę uprawnień 
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f. 2 osoby - pełniące funkcje Kierowników 
Robót konstrukcyjno-budowlanych z 
uprawnieniami do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno-
budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), w 
tym minimum jedną osobę z 
pięcioletnim doświadczeniem 
zawodowym przy realizacji robót 
budowlanych dotyczących realizacji 
obiektów biurowych. 
 
 

g. 1 osoba - Kierownik robót drogowych z 
uprawnieniami do kierowania robotami 
drogowymi, w specjalności 
inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń 
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 
drogowych. 

budowlanych do  kierowania 
robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w 
specjalności  instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych i minimum 
pięcioletniego doświadczenia na 
stanowisku kierownika robót 
telekomunikacyjnych.  

f. 2 osoby - pełniące funkcje 
Kierowników Robót konstrukcyjno-
budowlanych z uprawnieniami do 
kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z 
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 
1202 ze zm.), w tym minimum jedną 
osobę z pięcioletnim 
doświadczeniem zawodowym przy 
realizacji robót budowlanych w tym 
przy realizacji co najmniej 
jednego  obiektu biurowego. 

g. 1 osoba - Kierownik robót drogowych 
z uprawnieniami do kierowania 
robotami drogowymi, w specjalności 
inżynieryjnej drogowej bez 
ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), 
posiadająca minimum trzyletnie 
doświadczenie na stanowisku 
kierownika robót drogowych. 

 


