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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: 

1. W nawiązaniu do pkt IX.4.a Zapytania Ofertowego Nr 17/PN/2019, jako uczestnicy ww. postępowania 
przetargowego,  zwracamy się z uprzejmą prośbą o akceptację warunków, jakie powinna spełniać osoba 
przewidziana na stanowisko Kierownika Budowy. 

Dotychczasowe brzmienie zapisów zgodnie z pkt IX.4.a Zapytania Ofertowego Nr 17/PN/2019: 

„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, którego suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia nie będzie niższa niż 450 000 Euro (podstawowe + nadwyżkowe) i które będzie aktualne przez cały 
czas pełnienia funkcji kierownika budowy.” 

Proponowane brzmienie zapisów: 

„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, którego suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia nie będzie niższa niż 450 000 Euro (podstawowe + nadwyżkowe) i które będzie aktualne przez cały 
czas pełnienia funkcji kierownika budowy.”  

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wyraża zgody na skrócenie okresu wymaganego doświadczenia zawodowego 
z 10 lat do 5 lat na stanowisku kierownika budowy. 


