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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: 

Zakres usług objętych przedmiotem zamówienia.  
1. Uwaga ogólna: Wiele punktów z przedstawionego zakresu usług wyraźnie wskazuje na konieczność 

uwzględnienia w składzie zespołu Nadzoru Inwestorskiego osoby Kierownika Projektu oraz Kosztorysanta / 
Kontrolera Kosztów.  Czy Zamawiający oczekuje, że Inspektorzy, z których zbudowany ma być zespół będą 
na tak dużym zadaniu inwestycyjnym pełnili dodatkowo te role? Zadania takie wykraczają poza przewidziane 
ustawą obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. Bezpośredni Wykonawca – czy będzie podlegał GW? Jeśli nie, to jaki ma być jego zakres prac i ilu takich BW 
Inwestor przewiduje? 

3. Pkt. 1.8 – czy Nadzór Inwestorski ma być Asesorem prowadzącym proces certyfikacji i kontaktować się z 
BRE, czy tylko odpowiadać za koordynację procesu?  

4. Pkt. 1.9 – Wszelkie propozycje zmian projektowych musza być najpierw konsultowane z Projektantem i 
zastrzeżenie tego punktu powinno dotyczyć Projektanta. To on odpowiada za zgodność projektu z Decyzją 
Środowiskową, Warunkami Zabudowy itp. Nadzór Inwestorski, gdy otrzyma taki materiał do analizy, może 
zwrócić na to uwagę, ale w pierwszej kolejności takie aspekty analizuje Projektant. 

5. Pkt. 1.10 – uwaga jak do pkt. 1.9. To jest odpowiedzialność Projektanta. 
6. Pkt. 2.3.2 (b) – sprawdzenie poprawności przyjętych założeń w przypadku projektów branżowych bez 

przeprowadzenia obliczeń jest niemożliwe i wykracza to poza ustawowy zakres obowiązków nadzoru 
inwestorskiego. Poprawność wykonania projektów jest obowiązkiem projektanta i w tym celu ma obowiązek 
zapewnienia sprawdzenia projektu przez inną uprawnioną osobę. Również, a może przede wszystkim w 
zakresie poprawności przyjętych założeń. 

7. Pkt. 2.3.2 (c) – Nadzór Inwestorski nie może zagwarantować, że GW nie będzie zgłaszał roszczeń o Roboty 
dodatkowe. Jeśli Projektant lub Inwestor nie będzie wprowadzał zmian w projekcie, to GW nie wystąpi o 
Roboty dodatkowe. 

8. Pkt. 2.3.2 (g) – czy projekty budynków zostały wykonane w sposób pozwalający na oddzielną certyfikację? 
Czy Projektant wiedział w trakcie przygotowywania projektu, że budynki będą certyfikowane oddzielnie? 

9. Pkt. 3.1 (a) – To zadanie jest standardowym zadaniem Projektanta w trakcie Fazy wstępnej projektu i to on 
przygotowuje tabele i przedmiary. W przedstawionym przez Zamawiającego składzie zespołu Nadzoru 
Inwestorskiego nie przewidziano osoby Kosztorysanta, zatem NI nie może takich przedmiarów przygotować.  

10. Pkt. 3.1 (b) – uwaga jak do pkt. 3.1 (a) – W zespole NI nie przewidziano Kosztorysanta (QS-a). 
11. Pkt. 3.2 – Ile procesów przetargowych i na jakie zakresy robót przewiduje Zamawiający? 
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12. Pkt. 4.1 ( e ) – spotkania koordynacyjne organizuje Kierownik projektu. Czy w ofercie należy przewidzieć w 
takim razie taką funkcję? W składzie zespołu NI przedstawionym przez Zamawiającego nie przewidziano 
Kierownika projektu. 

13. Pkt. 4.1 (h) – o jakie technologie chodzi? W zespole NI nie przewidziano osoby Technologa. 
14. Pkt. 4.1 (y) – co to jest i gdzie się znajduje Dodatkowy Teren Budowy? Czy również będzie przedmiotem wizji 

lokalnej? 
15. Pkt. 4.1 (ee) – W składzie zespołu NI przedstawionym przez Zamawiającego nie przewidziano Kontrolera 

Kosztów ani Kosztorysanta. Inspektorzy mogą akceptować tylko zakres rzeczowy. 
16. Pkt. 4.1 – Obowiązki wykonawcy opisane w punktach oznaczonych podwójnymi literami, jak (aa), (bb) itd. Są 

zdublowaniem obowiązków opisanych w punktach (a), (b) itd. Czy taki był zamiar Zamawiającego? 
 

ODPOWIEDŹ 

Ad. 1.  

Zamawiający wyjaśnia, że  w Zapytaniu ofertowym, w  tym w szczególności w Załączniku nr 1  „Zakres 
usług objętych przedmiotem zamówienia” do Zapytania ofertowego oraz w Załączniku nr 5 „Projekt 
umowy”   został wskazany zakres usług Wykonawcy. Zakres należy uwzględnić w ofercie.   

Ad. 2.  

Zamawiający wyjaśnia, że  Bezpośredni Wykonawcy będą działać na zlecenie Inwestora lub Najemcy. 
Bezpośredni Wykonawcy przebywający na Terenie Budowy będą  zobowiązani do stosowania się do 
wskazówek i poleceń Kierownika Budowy  przedstawionego przez Generalnego Wykonawcę. Zakres prac 
Bezpośrednich Wykonawców będzie mógł obejmować  roboty budowlane,  usługi lub dostawy. Nie jest 
określona liczba Bezpośrednich Wykonawców.  

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.  Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia funkcji Asesora BREEAM, 
weryfikacji Generalnego Wykonawcy i Projektanta na etapie dostarczania dowodów (kredytów) certyfikacji 
i uzyskania certyfikacji BREEAM dla Budynku A  ( Final Certificate) oraz dla Budynku B ( odrębnie Interim 
Certificate  i Final Certificate)  na poziomie Outstanding na każdym etapie, dla każdego z budynków 
oddzielnie.  
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Ad. 4.  

Zamawiający wyjaśnia, że  zapisy w pkt. 1.9 wskazane w Załączniku nr 1  „Zakres usług objętych 
przedmiotem zamówienia” są ogólnymi zakresami odpowiedzialności Wykonawcy. Zakres opisany w pkt. 
1.9 należy  uwzględnić w ofercie.  W przypadku zastrzeżeń do zapisów w/w punktu, Wykonawca może 
zgłosić uwagi do Projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.   

Ad. 5.  

Zamawiający wyjaśnia, że zapisy w pkt. 1.10 wskazane w Załączniku nr 1  „Zakres usług objętych 
przedmiotem zamówienia” są ogólnymi zakresami odpowiedzialności Wykonawcy. Zakres opisany w pkt. 
1.10  należy  uwzględnić w ofercie.  W przypadku zastrzeżeń do zapisów w/w punktu, Wykonawca może 
zgłosić uwagi do Projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.   

Ad. 6.  

Zamawiający wyjaśnia, że zapisy w pkt. 2.3.2 (b) wskazane w Załączniku nr 1  „Zakres usług objętych 
przedmiotem zamówienia” są szczegółowymi obowiązkami  Wykonawcy. Zakres opisany w  pkt. 2.3.2 (b)  
należy  uwzględnić w ofercie.  W przypadku zastrzeżeń do zapisów w/w punktu, Wykonawca może zgłosić 
uwagi do Projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.   

Ad. 7.  

Zamawiający wyjaśnia, że zapisy w pkt. 2.3.2 (c) wskazane w Załączniku nr 1  „Zakres usług objętych 
przedmiotem zamówienia” są szczegółowymi obowiązkami  Wykonawcy. Zakres opisany w pkt. 2.3.2 (c)  
należy  uwzględnić w ofercie.  W przypadku zastrzeżeń do zapisów w/w punktu, Wykonawca może zgłosić 
uwagi do Projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.   

Ad. 8.  

Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja projektowa  przewiduje oddzielną certyfikację budynków oraz 
Projektant został poinformowany o  oddzielnej  certyfikacji budynków.  

Ad. 9.  

Zamawiający wyjaśnia, że zapisy w pkt. 3.1 (a) wskazane w Załączniku nr 1  „Zakres usług objętych 
przedmiotem zamówienia” są obowiązkami Wykonawcy w ramach Etapu I. Zakres opisany w  pkt. 3.1 (a) 
należy  uwzględnić w ofercie.   W przypadku zastrzeżeń do zapisów w/w punktu, Wykonawca może zgłosić 
uwagi do Projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.   

Ad. 10.  

Zamawiający wyjaśnia, że zapisy w pkt. 3.1 (b) wskazane w Załączniku nr 1  „Zakres usług objętych 
przedmiotem zamówienia” są obowiązkami Wykonawcy w ramach Etapu I. Zakres  opisany w pkt. 3.1 (b) 
należy uwzględnić w ofercie.   W przypadku zastrzeżeń do zapisów w/w punktu, Wykonawca może zgłosić 
uwagi do Projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.   



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 

 
 
 
 

 

4 
 

Ad. 11.  

Zamawiający wyjaśnia, że w Etapie I przewiduje dwa warianty dla postępowań przetargowych:   

Wariant 1 w  realizacji Etapu I - jedno postepowanie przetargowe obejmujące wybór Generalnego 
Wykonawcy wraz z wykonaniem fasad Budynku A oraz Budynku B; 

Wariant 2  w realizacji Etapu I – dwa postepowanie przetargowe: pierwsze obejmujące wybór Generalnego 
Wykonawcy oraz drugie obejmujące wybór wykonawcy fasad Budynku A oraz Budynku B;  

Zakres dwóch wariantów  należy  uwzględnić w ofercie.    

Ad. 12.  

Zamawiający wyjaśnia, że zapisy w pkt. 4.1 (e) wskazane w Załączniku nr 1  „Zakres usług objętych 
przedmiotem zamówienia” są obowiązkami Wykonawcy w ramach Etapu II. Zakres opisany w  pkt. 4.1 (e) 
należy uwzględnić w ofercie.   W przypadku zastrzeżeń do zapisów w/w punktu, Wykonawca może zgłosić 
uwagi do Projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.   

Ad. 13.  

Zamawiający wyjaśnia, że zapisy w pkt. 4.1 (h) wskazane w Załączniku nr 1  „Zakres usług objętych 
przedmiotem zamówienia” są obowiązkami Wykonawcy w ramach Etapu II.  Dotyczy niezbędnych dla 
realizacji Inwestycji projektów technologicznych i warsztatowych, np. w szczególności  fundamentowania 
w systemie „białej wanny”. Zakres opisany w pkt. 4.1 (h)  należy  uwzględnić w ofercie.   W przypadku 
zastrzeżeń do zapisów w/w punktu, Wykonawca może zgłosić uwagi do Projektu umowy stanowiącego 
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.   

Ad. 14.  

Zamawiający wyjaśnia, że zakres  zapisów w pkt. 4.1 (y) wskazane w Załączniku nr 1  „Zakres usług 
objętych przedmiotem zamówienia” należy  uwzględnić w ofercie.    Dodatkowy Teren Budowy  oznacza, 
zlokalizowaną poza Terenem Budowy, przestrzeń, która będzie wykorzystywana przez Generalnego 
Wykonawcę do wykonania Umowy np. w celu magazynowania, za którą wyłączną odpowiedzialność i 
koszty ponosi Generalny Wykonawca.  Obszar Dodatkowego Terenu Budowy zostanie  wskazany przez 
Generalnego Wykonawcę, obecnie z uwagi na trwające postępowanie na wybór Generalnego 
Wykonawcy,  nie jest możliwe przeprowadzanie wizji lokalnej Dodatkowego Terenu Budowy. 

Ad. 15.  

Zamawiający wyjaśnia, że zapisy w pkt. 4.1 (ee) wskazane w Załączniku nr 1  „Zakres usług objętych 
przedmiotem zamówienia” są obowiązkami Wykonawcy w ramach Etapu II. Zakres opisany w pkt. 4.1 (ee)  
należy  uwzględniać w ofercie.   W przypadku zastrzeżeń do zapisów w/w punktu, Wykonawca może zgłosić 
uwagi do Projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.   
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Ad. 16.  

Zamawiający wyjaśnia, że zapisy w pkt. 4.1 (aa) , (bb) itd. wskazane w Załączniku nr 1  „Zakres usług 
objętych przedmiotem zamówienia” są obowiązkami Wykonawcy w ramach Etapu II. Zakres opisany w  pkt. 
4.1 (aa) , (bb) itd.  należy  uwzględnić w ofercie.   W przypadku zastrzeżeń do zapisów w/w punktu, 
Wykonawca może zgłosić uwagi do Projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do Zapytania 
ofertowego.   

 

 


