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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, 16 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. Zapytanie Ofertowe pkt III. 1 Czy „Wykonawca” oznacza „Nadzór Inwestorski”? Jeżeli tak to proszę                         
o dopracowanie wymagania przedstawionego w punkcie 

2. Zapytanie Ofertowe Pkt V.2.c – w celu porównywalności ofert proszę o określenie jaką należy przyjąć 
powierzchnię aranżacji najemców zakończoną w trakcie wykonywania Budynku A i B, tj. w okresie 36 
miesięcy od daty zawarcia umowy z Generalnym Wykonawcą z podziałem na Budynek A i B. 

3. Zapytanie Ofertowe Pkt iX.2.c - przedmiotem zapytania jest budynek wysokościowy, czy zatem 
intencjonalnie w zapytaniu zostało przedstawione spełnienie przez Nadzór Inwestorski wymagania jedynie 
doświadczenia dla obiektu użyteczności publicznej wysokiego (wysokość co najmniej 40 metrów) a nie 
wysokościowego, które to budynki różnią się wymaganiami technicznymi? 

4. Załącznik Nr 1. Pkt 1.4 - w jakim zakresie oczekiwane jest zapewnienie konsultacji w trakcie realizacji 
projektu Wykonawczego Budynku B, projektów aranżacji w zakresie Budynków A i B 

5. Załącznik Nr 1. Pkt 1.5 proszę o potwierdzenie, że Intencją Zamawiającego jest aby Wykonawca w ramach 
usług Nadzory Inwestorskiego był odpowiedzialny za dopilnowania aby Projekt Wykonawczy Budynku B, 
projekty aranżacji Budynków A i B wykonano zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej i właściwymi 
przepisami, zakładając przy tym optymalizację kosztów realizacji i eksploatacji Inwestycji. 

6. Załącznik Nr 1. Pkt 1.7 – Czy ze strony Zamawiającego przewidziany jest zespół zarządzający Inwestycją, 
czy też intencja zamawiającego jest aby Nadzór Inwestorski będzie odpowiedziany za sporządzanie 
protokołów, notatek ze spotkań na każdym etapie procesu przygotowania i realizacji Inwestycji, a w 
szczególności protokołów i notatek ze spotkań i narad z Projektantem, spotkań i narad z Generalnym 
Wykonawcą, Podwykonawcami itd. 

7. Załącznik Nr 1. Pkt 1.8 – Czy zobowiązanie 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 dotyczy Nadzoru Inwestorskiego, czy tez będzi to wymaganie postawione GW? 

8. Załącznik Nr 1. Pkt 1.9 – jeżeli „Nadzór Inwestorski będzie zobowiązany do pilnowania, aby proponowane 
przez Projektanta lub Generalnego Wykonawcę lub Bezpośredniego Wykonawcę zmiany do dokumentacji 
projektowej, nie prowadziły do konieczności zmiany Decyzji Środowiskowej, Decyzji o Warunkach 
Zabudowy … itd.” to czy Projektant i GW również posiada zobowiązanie/ bezie zobowiązany aby 
proponowane zmiany do dokumentacji projektowej, nie prowadziły do konieczności zmiany Decyzji 
Środowiskowej, Decyzji o Warunkach Zabudowy … itd. 

9. Załącznik Nr 1. Pkt 1.10 – „Nadzór Inwestorski będzie odpowiedzialny za weryfikację proponowanych 
przez Projektanta lub Generalnego Wykonawcę lub Bezpośredniego Wykonawcę zmian dokumentacji 
projektowej…” – proszę o potwierdzenie, że weryfikacja o której mowa nie dotyczy weryfikacji projektowej 
zgodnie z wymogami prawa 

10. Załącznik Nr 1. Pkt 2.1 – w jakim zakresie Zamawiający oczekuje doradztwa, w celu realizacji praw                           
i obowiązków, wynikających z umów o realizację Inwestycji. 
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11. Załącznik Nr 1. Pkt 2.3.1 – na czym ma polegać udział Nadzoru Inwestorskiego w koordynowaniu działań 
Projektanta i Generalnego Wykonawcy oraz reprezentowanie Inwestora, w celu uzyskania kompletnej 
dokumentacji projektowej.  

12. Załącznik Nr 1. Pkt 2.3.2.c - na czym ma polegać udział Nadzoru Inwestorskiego w wyegzekwowaniu od 
Projektanta oraz Generalnego Wykonawcy oraz Bezpośrednich Wykonawców ewentualnych zmian lub 
poprawek wynikających z braków lub błędów w przedłożonej dokumentacji projektowej, 

13. Załącznik Nr 1. Pkt 3.1.a – punkt sugeruje, ze Zamawiający nie posiada przedmiarów i tabel do wyceny 
na potrzeby wyboru GW. Czy Zamawiający oczekuje wykonania tabel do wyceny w standardzie 
oferowanym przez Nadzór Inwestorski czy we własnym? Jeżeli we własnym proszę o określenie stopnia 
szczegółowości tabel do wyceny podając szacowaną ilość pozycji tabeli dla Budynku A i B. 

14. Załącznik Nr 1. Pkt 3.1.b – proszę o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje analizy złożonych ofert. Ilu 
oferentów na Generalne Wykonawstwo będzie brało udział w przetargu. 

15. Załącznik Nr 1. Pkt 3.1.d – W jakim zakresie oczekiwany jest udział w negocjacjach od Nadzoru 
Inwestorskiego. 

16. Załącznik Nr 1. Pkt 3.1.e – proszę o potwierdzenie, ze oczekiwane wsparcia inwestora w przygotowaniu 
załączników do umowy o Generalne Wykonawstwo dotyczy kompletacji załączników stworzonych przez 
strony trzecie. 

17. Załącznik Nr 1. Pkt 4.1 – czy prace związane z aranżacjami powierzchni najemców będą wykonywane 
przez GW czy też innych wykonawców oraz jakie prace będą realizowane przez Bezpośrednich 
Wykonawców i jaki podmiot będzie odpowiedzialny za ich koordynację? 

18. Załącznik Nr 1. Pkt 4.1.d  - proszę o doprecyzowanie co Zmawiający rozumie pod pojęciem kontrolowanie 
rozliczeń budowy, 

19. Załącznik Nr 1. Pkt 4.1.e  - Ilu Bezpośrednich Wykonawców przewiduje Zamawiający? Kto będzie 
odpowiedzialny za koordynację wykonawców? Czy Bezpośredni Wykonawcy będą wyłaniani w trakcie 
postepowań przetargowych? Jakie jest oczekiwanie w związku z wyłanianiem Bezpośrednich 
Wykonawców od Nadzoru Inwestorskiego? 

20. Załącznik Nr 1. Pkt 4.1.f -  czy do obowiązków Nadzoru Inwestorskiego będzie należało negocjowanie                   
z GW zasadności roszczeń o Roboty Dodatkowe, wykonywanie kalkulacji kosztowych, pozyskiwanie ofert 
alternatywnych i przedstawianie rekomendacji Zamawiającemu? 

21. Załącznik Nr 1. Pkt 4.1. h,i – proszę o potwierdzenie, ze „weryfikacja projektów” oczekiwana przez 
Zamawiającego dotyczy weryfikacji na zgodność z wymaganiami Zamawiającego i nie jest weryfikacją 
projektową świadczoną przez projektanta; Czy dokumentacja przedstawiana do weryfikacji będzie                          
w formacie tradycyjnym papierowym, elektronicznym *.dwg, jako model BIM, czy też innym – jakim? 

22. Załącznik Nr 1. Pkt 4.1. l – w jakim zakresie jest oczekiwana weryfikacja zgłaszanych Podwykonawców 
przez Generalnego Wykonawcę? 

23. Ze względu na złożoność zapytania oraz ilość koniecznych do pozyskania dokumentów, uprzejmie 
prosimy o przesunięcie złożenia oferty do dnia 28 listopada 2018 roku. 

 
 

ODPOWIEDŹ 

Ad. 1.  

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca oznacza podmiot świadczący usługi Nadzoru Inwestorskiego nad 
realizacją inwestycji polegającej na budowie Zespołu budynków biurowo-hotelowo-usługowo-handlowych, 
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z garażem podziemnym, zjazdami, infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu, 
budową podziemnego łącznika ze stacją II linii metra „Rondo ONZ”, z możliwością etapowania inwestycji 
zlokalizowanej przy ul. Świętokrzyskiej 36 w Warszawie. Wykonawca odpowiedzialny będzie prawidłową 
realizację w/w usług.  

Ad. 2.  

Zamawiający wyjaśnia, że obecnie nie zostały określone wielkości wykonywanej powierzchni Aranżacji 
Najemców, przy czym może to być cała powierzchnia przewidziana pod Aranżację Najemców.    

Ad. 3.  

Zamawiający wyjaśnia, że nie zmienia wymogów określonych w pkt. IX.2c. określonych w Zapytaniu 
ofertowym, przy czym Wykonawca będzie zobowiązany spełnić wymagania techniczne odpowiednie dla 
świadczonych usług Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającej na budowie 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 zlokalizowanej przy ul. Świętokrzyskiej 36 w 
Warszawie 

Ad. 4.  

Zamawiający wyjaśnia, że  należy przewidzieć konsultacje w zakresie projektu wykonawczego Budynku B 
nie dłuższym niż 6 miesięcy. W przypadku zakresu Aranżacji Najemców do czasu zakończenia Budynku B 
(tj. data, w której powinien zostać podpisany przez Inwestora, Nadzór Inwestorski i Generalnego 
Wykonawcę Protokół Odbioru Końcowego Budynku B). 

Ad. 5.  

Zamawiający wyjaśnia, że należy uwzględnić w ofercie zakres obowiązków określonych w pkt. 1.5 w 
Załączeniu nr 1 do Zapytania ofertowego.  

Ad. 6.  

Zamawiający wyjaśnia, że należy uwzględnić w ofercie zakres obowiązków określonych w pkt. 1.7 w 
Załączeniu nr 1 do Zapytania ofertowego.  

Ad. 7.  

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 
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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.  

Ad. 8.  

Zamawiający wyjaśnia, że należy uwzględnić w ofercie zakres obowiązków określonych w pkt. 1.9 w 
Załączeniu nr 1 do Zapytania ofertowego.  Projektant nie posiada zobowiązania określonego w pkt. 1.9 w 
Załączeniu nr 1 do Zapytania ofertowego. Zamawiający nie  ma podpisanej umowy z Generalnym 
Wykonawcą.  

Ad. 9.  

Zamawiający wyjaśnia, że należy uwzględnić w ofercie zakres obowiązków określonych w pkt. 1.10 w 
Załączeniu nr 1 do Zapytania ofertowego. 

Ad. 10.  

Zamawiający wyjaśnia, że należy uwzględnić w ofercie zakres obowiązków określonych w pkt. 2.1 w 
Załączeniu nr 1 do Zapytania ofertowego, w tym pełne doradztwo wymagane dla realizacji usługi 
określonych w niniejszym postępowaniu przetargowym.  

Ad. 11.  

Zamawiający wyjaśnia, że należy uwzględnić w ofercie zakres obowiązków określonych w pkt. 2.3.1 w 
Załączeniu nr 1 do Zapytania ofertowego, w tym Wykonawca będzie odpowiedzialny za koordynację i 
weryfikację procesu projektowego. 

Ad. 12.  

Zamawiający wyjaśnia, że należy uwzględnić w ofercie zakres obowiązków określonych w pkt. 2.3.2.c w 
Załączeniu nr 1 do Zapytania ofertowego, w tym w szczególności Wykonawca ma za zadanie wykonanie 
weryfikacji dokumentacji  i zweryfikowanie  jej pod kątem kompletności i poprawności.   

Ad. 13.  

Zamawiający wyjaśnia, że należy uwzględnić w ofercie zakres obowiązków określonych w pkt. 3.1.a w 
Załączeniu nr 1 do Zapytania ofertowego.  Sposób opracowania przedmiarów i tabel do wyceny  będzie 
podlegał negocjacjom z potencjalnymi Wykonawcami.  

Ad. 14.  

Zamawiający wyjaśnia, że należy uwzględnić w ofercie zakres obowiązków określonych w pkt. 3.1.b w 
Załączeniu nr 1 do Zapytania ofertowego, w tym Wykonawca będzie odpowiedzialny w szczególności za 
koordynację i weryfikację procesu projektowego. 
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Ad. 15.  

Zamawiający wyjaśnia, że należy uwzględnić w ofercie zakres obowiązków określonych w pkt. 3.1.d w 
Załączeniu nr 1 do Zapytania ofertowego, w tym Wykonawca będzie odpowiedzialny w szczególności za 
pełny udział w negocjacjach z oferentami, chyba że zostanie w części zwolniony przez Inwestora.  

Ad. 16.  

Zamawiający wyjaśnia, że należy uwzględnić w ofercie zakres obowiązków określonych w pkt. 3.1.e w 
Załączeniu nr 1 do Zapytania ofertowego, w tym Wykonawca będzie odpowiedzialny w szczególności za 
wsparcie  w przygotowaniu załączników. 

Ad. 17.  

Zamawiający wyjaśnia, że Aranżacje Najemców będą mogły być wykonywane zarówno przez Generalnego 
Wykonawcę, Bezpośrednich Wykonawców lub innych wykonawców. Za ich koordynację będzie 
odpowiedzialny Generalny Wykonawca lub inny podmiot wskazany przez Inwestora lub Inwestor.  

Ad. 18.  

Zamawiający wyjaśnia, że kontrolowanie rozliczeń budowy to w szczególności  między innymi: weryfikacja 
przejściowych i końcowego  świadectwa rozliczeniowego, weryfikacja przedstawionych robót 
dodatkowych, weryfikacja kosztowa oszczędności wynikających z wprowadzanych zmian i nowych 
rozwiązań, weryfikacja kosztorysów opracowanych  na potrzeby wykonywania Aranżacji Najemców, 
weryfikacja rozliczeń Generalnego Wykonawcy z podwykonawcami, weryfikacja rozliczeń kar umownych, 
itp.  

Ad. 19.  

Zamawiający wyjaśnia, że  nie jest znana liczb Bezpośrednich Wykonawców, należy uwzględnić obowiązki 
wynikające z zapisów postępowania przetargowego.  

Ad. 20.  

Zamawiający wyjaśnia, że należy uwzględnić w ofercie zakres obowiązków określonych w pkt. 4.1.f w 
Załączeniu nr 1 do Zapytania ofertowego, w tym Wykonawca będzie odpowiedzialny w szczególności za 
weryfikację roszczeń.  

Ad. 21.  

Zamawiający wyjaśnia, że weryfikacja projektów rozumiana jest w szczególności jako sprawdzenie 
kompletności dokumentacji oraz  poprawności rozwiązań pod kątem technicznym i prawnym oraz 
zgodności ze standardem projektowym Zamawiającego. Dokumentacja będzie opracowana w formie 
papierowej i elektronicznej.     
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Ad. 22.  

Zamawiający wyjaśnia, że weryfikacja zgłoszonych podwykonawców ma polegać w szczególności na 
sprawdzeniu zgłaszanych umów podwykonawczych z zapisami umowy z Generalnym Wykonawcą,  z 
harmonogramem projektowym, budżetem inwestycji, terminami realizacji, doświadczeniem 
podwykonawców.  

Ad. 23.  

Zamawiający informuje, że termin złożenia ofert nie ulega zmianie.  

 


