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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 podmiotu  potencjalnie 

zainteresowanego udziałem w postępowaniu: 

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie nieścisłości w treści Zapytania Ofertowego do prowadzonego 

postępowania pn.: Zapytanie ofertowe nr 17/PN/2019 na wybór Generalnego Wykonawcy budowy 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 

1. Dot. rozdz. IX pkt. 4 ppkt. d. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku kierownika robot 

elektrycznych omyłkowo został wpisany wymóg posiadania uprawnień do kierowania 

urządzeniami telekomunikacyjnymi. 

2. Dot. rozdz. IX pkt. 4 ppkt e. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku kierownika robót 

telekomunikacyjnych omyłkowo został wpisany wymóg doświadczenia na stanowisku 

kierownika robót elektrycznych. 

Równocześnie, ze względu na to, że uczestniczymy w kolejnym postępowaniu prowadzonym przez Państwa, 

prosimy o wyrażenie zgody na przedłożenie sprawozdania finansowego tylko za ostatni rok obrotowy czyli 2018, 

ponieważ sprawozdania za poprzednie lata obrotowe przedkładaliśmy Państwu już dwukrotnie.” 

 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający wyjaśnia, iż: 

1. omyłkowo wpisany został w rozdz. IX pkt. 4 ppkt. D. wymóg posiadania przez kierownika robót 
elektrycznych uprawnień do kierowania urządzeniami telekomunikacyjnymi. Kierownik robót 
elektrycznych powinien wykazać się posiadaniem uprawnień do kierowania robotami 
elektrycznymi, 

2. omyłkowo wpisany został w rozdz. IX pkt. 4 ppkt e. wymóg posiadania przez kierownika robót 
telekomunikacyjnych doświadczenia na stanowisku kierownika robót elektrycznych. Kierownik 
robót telekomunikacyjnych powinien wykazać się posiadaniem doświadczenia na stanowisku 
kierownika robót telekomunikacyjnych. 
 

Zamawiający informuje, iż postępowanie nr 17/PN/2019 w sprawie wyboru Generalnego Wykonawcy 
inwestycji polegającej na budowie BUDYNKU BIUROWEGO INTRACO PRIME Z USŁUGAMI, GARAŻEM 
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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 jest prowadzone odrębnie od innych postępowań 
dotyczących wyboru Generalnego Wykonawcy. W związku z powyższym wszyscy uczestnicy 
postępowania niezależnie od dokumentów przedstawionych w innych postępowaniach zobowiązani są 
przedstawić komplet wymaganych dokumentów zgodnie z zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowymi i 
potwierdzić tym samym warunki udziału w postępowaniu. 

 


