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        Warszawa, 20 maja 2019 roku 

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 podmiotów 
potencjalnie zainteresowanych udziałem w postępowaniu: 

1. Jakie odpowiednie uprawnienia powinna posiadać osoba ds. BREEAM, mająca na swoim koncie  
trzyletnie doświadczeniem przy realizacjach certyfikowanych BREEAM final, wymagana jako niezbędny 
personel uczestniczący w realizacji zamówienia? 

2. W nawiązaniu do ogłoszenia 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, zwracamy się z prośbą o 
skrócenie czasu doświadczenia Kierownika Budowy  z 10 lat na 5 (pkt IX.4.a Zapytania Ofertowego). W 
naszej ocenie wyżej opisane. wymaganie jest nieadekwatne do wielkości przedmiotu zamówienia i 
przyczyni się znacząco do ograniczenia ilości oferentów, a co za tym idzie do zmniejszenia szansy 
uzyskania najkorzystniejszej cenowo oferty. 

ODPOWIEDŹ 

Ad. 1 

Zamawiający wyjaśnia, iż: 

- warunki, jakie powinna spełniać Osoba ds. BREEAM zostały określone w  pp. „i” punktu 4 Rozdziału IX 
(Opis warunków udziału w postępowaniu) Zapytania ofertowego tj. powinna posiadać trzyletnie 
doświadczenie przy realizacjach certyfikowanych BREEAM final, posiadające odpowiednie uprawnienia 
tzn. uprawnienia (licencję) BREEAM assessor. 

 

Ad. 2 

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu w zakresie 
posiadanego przez Kierownika Budowy doświadczenia zawodowego.  


