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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, 15 listopada 2018 roku 

Dotyczy postępowania nr 39/PN/2018 w sprawie wyboru Wykonawcy świadczącego usługi Nadzoru 
Inwestorskiego nad realizacją Zespołu budynków biurowo-hotelowo-usługowo-handlowych, z garażem 
podziemnym, zjazdami, infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu, budową 
podziemnego łącznika ze stacją II linii metra „Rondo ONZ”, z możliwością etapowania inwestycji przy ul. 
Świętokrzyskiej 36 w Warszawie. 

 

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

1. Czy suma przychodów (min. 2.000.000 PLN netto) może dotyczyć także 2018 roku do poprzedniego 
miesiąca? 
 

2. W wykazie dokumentów jakie trzeba złożyć wraz z ofertą jest m.in.: „informację z banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzające wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż                          
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – opinia bankowa zawierająca informacje na temat 
współpracy z bankiem w zakresie posiadanych rachunków, salda rachunków i historii kredytowej”. Na taką 
informację czeka się z banku 30 dni. Czy do oferty możemy złożyć zobowiązanie o dostarczenie takiej opinii 
bankowej w późniejszym terminie? 
 

3. Czy w gestii Wykonawcy  leży uzyskanie certyfikatu BREEAM Interim (projektowy) dla budynku A i B? Wg 
punktu 1.8 specyfikacji przetargowej, obowiązki Nadzoru Inwestorskiego są określone w następujący sposób 
: "Nadzór Inwestorski będzie zobowiązany do uzyskania certyfikatu BREEAM Interim Certificate 
oraz BREEAM Final Certificate dla planowanej Inwestycji na poziomie co najmniej Outstanding dla Budynku 
A oraz dla Budynku B, oddzielnie dla każdego z budynków.” Jednocześnie wg punktu 2.3.1 IN ma sprawdzić 
poprawność dokumentów w zakresie projektowym, w tym, wg podpunktu (g) dostarczyć Zamawiającemu 
certyfikaty BREEAM w zakresie wymienionym w punkcie 1.8. 

 

ODPOWIEDŹ 

Ad. 1.  

Zamawiający wyjaśnia, że suma przychodów Wykonawcy za ostatnie trzy lata kalendarzowe lub za ostatnie 
trzy lata obrachunkowe (jeżeli lata obrachunkowe są inne niż lata kalendarzowe) powinna wynieść nie mniej 
niż 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych) netto. Jeśli rok obrachunkowy kończy się przed 
końcem roku kalendarzowego ( np. rok obrachunkowy kończy 31.10.2018 r.) – przychody do tego terminu  
zostaną wliczone w sumę przychodów.  
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Ad. 2.  

Zamawiający wyjaśnia, że do oferty należy dołączyć informację z banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzające wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert – opinia bankowa zawierająca informacje na temat 
współpracy z bankiem w zakresie posiadanych rachunków, salda rachunków i historii kredytowej. W 
przypadku stwierdzenia w ofercie braków formalnych Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia 
złożonej oferty, jednak bez możliwości zmiany jej istotnych warunków.  

Ad. 3.  

Zamawiający wyjaśnia, że w obowiązkach Wykonawcy będzie uzyskanie certyfikatu BREEAM Interim 
Certificate  (projektowy) dla planowanej Inwestycji  w ramach Budynku B na poziomie co najmniej 
Outstanding oraz BREEAM Final Certificate dla planowanej Inwestycji na poziomie co najmniej 
Outstanding dla Budynku A oraz dla Budynku B, oddzielnie dla każdego z budynków. Uzyskanie certyfikatu 
BREEAM Interim Certificate  (projektowy) dla planowanej Inwestycji w ramach Budynku A będzie 
wyłączone z zakresu Wykonawcy.  

 

 


