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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, 8 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. „Dotyczy: rozdziału IX pkt. 2. Zapytania Ofertowego 
Zamawiający wymaga doświadczenia obejmującego: 
2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i niezbędnego doświadczenia. 
Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 12 (dwunastu) 
lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym 
okresie, zrealizował co najmniej 3 (trzy) umowy o zbliżonym zakresie do przedmiotu zamówienia tj. umowy 
na nadzór inwestorski fazy realizacyjnej inwestycji biurowych w Polsce tj. budowy budynków biurowych o 
powierzchni całkowitej nadziemnej nie mniejszej niż 20 000 m 2 każdy z uzyskaną decyzją pozwolenia na 
użytkowanie oraz lub w tym: 
a. co najmniej dwie umowy na nadzór inwestorski dla obiektów z co najmniej dwukondygnacyjnym garażem 
podziemnym każdy; 
b. co najmniej jedną umowę na nadzór inwestorski dla obiektu biurowego z certyfikacją 
BREEAM na poziomie Very Good wraz z przedstawieniem potwierdzenia uzyskania certyfikacji final, 
c. co najmniej jedną umowę na nadzór inwestorski dla obiektu użyteczności publicznej 
wysokiego (wysokość co najmniej 40 metrów). 
Powyższy wymóg ogranicza liczbę projektów wyłącznie do inwestycji realizowanych na 
terenie Polski, a przecież podobne inwestycje o tożsamych parametrach są realizowane również w 
innych krajach na terenie Unii Europejskiej. Jest wiele firm posiadających ogromne doświadczenie w 
realizacji tego typu projektów, które z pewnością posiadają odpowiednią wiedzę i kwalifikacje, aby 
zrealizować Państwa projekt, jednak ograniczenie doświadczenia do terytorium Polski 
uniemożliwia tym Wykonawcom udział w postępowaniu. Prowadzi to również do ograniczenia 
zasad konkurencji. 
 
W związku z tym zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów rozdziału IX pkt. 2. polegającą na usunięciu słowa 
„w Polsce" i nadanie pkt. 2. Rozdział IX Zapytania Ofertowego następującego brzmienia: 
2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i niezbędnego doświadczenia. 
Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 12 (dwunastu) lat przed 
terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, 
zrealizował co najmniej 3 (trzy) umowy o zbliżonym zakresie do przedmiotu zamówienia tj. umowy na 
nadzór inwestorski fazy realizacyjnej inwestycji biurowych tj. budowy budynków biurowych o 
powierzchni całkowitej nadziemnej nie mniejszej niż 20 000 m 2 każdy z uzyskaną decyzją pozwolenia na 
użytkowanie oraz lub w tym: 
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a. co najmniej dwie umowy na nadzór inwestorski dla obiektów z co najmniej dwukondygnacyjnym garażem 
podziemnym każdy; 
b. co najmniej jedną umowę na nadzór inwestorski dla obiektu biurowego z certyfikacją BREEAM na poziomie 
Very Good wraz z przedstawieniem potwierdzenia uzyskania certyfikacji final, 
c. co najmniej jedną umowę na nadzór inwestorski dla obiektu użyteczności publicznej wysokiego (wysokość 
co najmniej 40 metrów)” 

2. Proszę o odpowiedz na następujące pytania: 

1) Dot. posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej: „złoży oświadczenie potwierdzające 
gotowość przedstawienia (w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej przed podpisaniem 
umowy) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej poszczególnych inspektorów nadzoru, którego 
suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia nie będzie niższe niż 450 
000 Euro (podstawowe + nadwyżkowe) dla poszczególnego inspektora nadzoru i będzie aktualne przez 
cały czas pełnienia funkcji inspektora przez poszczególną osobę. Oświadczenie o gotowości 
przedstawienia wymaganych polis ubezpieczeniowych, której wzór stanowi Załącznik nr 10.   
Pierwsze pytanie: 
Jak mamy rozumieć ten zapis? Obecnie inspektorzy ubezpieczeni są na 75 000 Euro, tzn. że będziemy 
musieli im zwiększyć ubezpieczenie do 450 000 Euro dla każdego inspektora?  
Drugie pytanie: 
Polisy OC działalności gospodarczej na 5 000 000,00 PLN obejmuje już ubezpieczenie inspektorów – czy 
w związku z tym nie dublują się te dwa ubezpieczenia? Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.  

2) Dotyczy: Wstępny harmonogram Inwestycji z podziałem na budynek A i budynek B, wg własnego wzoru 
Wykonawcy. 
Pytanie: 
Czy taki harmonogram nie przygotowuje Główny Wykonawca? Jak ma taki harmonogram wyglądać i co 
zawierać?  
 

3. W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem jak w tytule zwracamy się z zapytaniem czy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych w rozdziale IX pkt. 2 „Posiadanie 
niezbędnej wiedzy i doświadczenia” Zamawiający dopuszcza możliwość polegania na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych innych podmiotów? 
 

4. W związku z postępowaniem przetargowym 39/PN/2018 chcielibyśmy zadać następujące pytania: 
AD punkt 5 Zapytania ofertowego 

1) Ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności – czy wymóg będzie spełniony, jeśli oferent przedstawi 
polisę odpowiedzialności cywilnej osób objętych ubezpieczeniem w związku z wykonywaniem czynności 
zawodowych na odpowiednia sumę gwarancyjną, obejmującą czynności zawodowe nadzoru inwestorskiego? 

2) Czy dla inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz asesora Breeam również 
wymagane będą indywidualne polisy na kwotę 450 000 Euro? 
 

5. W związku z postępowaniem przetargowym 39/PN/2018 chcielibyśmy zadać następujące pytania: 
AD Punkt V., podpunkt 2 Zapytania ofertowego: 
Czy budowa Budynku A i budowa Budynku B realizowana będzie częściowo w tym samym czasie? W jakim 
czasie od rozpoczęcia budowy Budynku A planowane jest rozpoczęcie Budynku B? 
AD Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego: 
- We wzorze formularza:  

Kwalifikacje zawodowe, w tym: 
1.*Doświadczenie zawodowe; 
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2.*Lata praktyki w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub assesora; 
3.*Funkcja budynku; 
4.*Informacja o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie; 
5.*Powierzchnia cał. Inwestycji/ obiektu; 
6.*Lata praktyki w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru; 

Prosimy o potwierdzenie, że punktów 3-6 nie uzupełniamy w tym miejscu, a wykaz budynków nadzorowanych 
przez inspektorów stanowić ma odrębny załącznik. 

 

ODPOWIEDŹ 

Ad. 1 

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wyraża zgody na zmianę zapisów rozdziału IX pkt. 2. W ocenie Zamawiającego 

zapisy IX pkt. 2 Zapytania Ofertowego dotyczące wymogu przedstawienia umów o zbliżonym zakresie do 

przedmiotu zamówienia tj. umowy na nadzór inwestorski fazy realizacyjnej inwestycji biurowych w Polsce 

są uzasadnione zakresem przedmiotu zamówienia objętym postępowaniem. Zamawiający wskazuje, że 

przedmiot zamówienia tj. usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zespołu budynków będą 

świadczone na terenie Polski i tym samym będą podlegały polskiemu systemowi prawnemu, w 

szczególności w zakresie Prawa budowlanego, warunków technicznych, wymogów ochrony środowiska, 

wymogów prawnych w zakresie projektowania oraz uprawnień zawodowych osób wykonujących przedmiot 

zamówienia itd. Tym samym oczekiwanie od Wykonawcy wykazania doświadczenia zdobytego w 

warunkach określonego porządku prawnego jest w pełni uzasadnione miejscem wykonania przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający stoi na stanowisku, że ujawnienie tego wymogu wprost na etapie postępowania 

nie powoduje ograniczenia konkurencji i jest transparentne oraz jasno wyrażone dla wszystkich 

uczestników postępowania. Wybór wykonawcy (przy tak sformułowanych i uzasadnionych miejscem 

realizacji przedmiotu zamówienia w Polsce warunkach) nastąpi z poszanowaniem zasad równego 

traktowania, uczciwej konkurencji oraz przejrzystości.  

Ad. 2 

1) Zamawiający wyjaśnia, że  na etapie złożenie oferty Wykonawca jest zobowiązany do złożenia 

oświadczenia o gotowości przedstawienia wymaganych polis ubezpieczeniowych, której wzór 

stanowi Załącznik nr 10 do zapytania ofertowego.  W przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako 

najkorzystniejszej, Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia dla  każdego z  inspektorów 

nadzoru ubezpieczenia OC inżyniera budownictwa na kwotę 450 000 euro (ubezpieczenie 

obowiązkowe OC inżyniera budownictwa  na kwotę 50 000 euro + ubezpieczenia nadwyżkowego 

OC  inżyniera budownictwa na kwotę 400 000 euro) 
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2) Zamawiający wyjaśnia, że  na etapie złożenie oferty Wykonawca jest zobowiązany do złożenia 

oświadczenia o gotowości przedstawienia wymaganych polis ubezpieczeniowych, której wzór 

stanowi Załącznik nr 10 do zapytania ofertowego.  W przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako 

najkorzystniejszej, Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia umowy ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, przy czym suma gwarancyjna 

określona w umowie ubezpieczenia nie może być niższa niż 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć 

milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, która będzie 

dedykowana tylko do umowy z Zamawiającym. 

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności Wykonawcy stanowi 

inne ubezpieczenie niż ubezpieczenia OC inżyniera budownictwa dla inspektów nadzoru.  

3) Zamawiający informuje, że  wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany do złożenia  wstępnego 

harmonogramu Inwestycji z podziałem na budynek A i budynek B, wg własnego wzoru 

Wykonawcy. 

Ad. 3 

Zamawiający wyjaśnia, iż w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych 

w rozdziale IX pkt. 2„Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia" nie dopuszcza możliwości polegania 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, jednak nie wyklucza możliwości 

złożenia oferty przez konsorcjum. 

Ad. 4 

1) Zamawiający informuje, że  na etapie złożenie oferty Wykonawca jest zobowiązany do złożenia 
oświadczenia o gotowości przedstawienia wymaganych polis ubezpieczeniowych, której wzór 
stanowi Załącznik nr 10 do zapytania ofertowego.  W przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako 
najkorzystniejszej, Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia umowy ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, przy czym suma gwarancyjna 
określona w umowie ubezpieczenia nie może być niższa niż 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć 
milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, która będzie 
dedykowana tylko do umowy z Zamawiającym oraz do zapewnienia dla  każdego z  inspektorów 
nadzoru ubezpieczenia OC inżyniera budownictwa na kwotę 450 000 euro (ubezpieczenie 
obowiązkowe OC inżyniera budownictwa  na kwotę 50 000 euro + ubezpieczenia nadwyżkowego 
OC  inżyniera budownictwa na kwotę 400 000 euro). Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności Wykonawcy stanowi inne ubezpieczenie niż ubezpieczenia 
OC inżyniera budownictwa dla inspektów nadzoru.  

2) Zamawiający informuje, że  dla inspektora nadzoru  w specjalności inżynieryjnej drogowej będzie 
wymagane ubezpieczenie OC inżyniera budownictwa na kwotę 450 000 euro (ubezpieczenie 
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obowiązkowe OC inżyniera budownictwa  na kwotę 50 000 euro + ubezpieczenia nadwyżkowego 
OC  inżyniera budownictwa na kwotę 400 000 euro ). Natomiast dla asesora BREEAM nie jest 
wymagane indywidualne ubezpieczenie OC. 

Ad. 5 

1) Zamawiający informuje, że  budowa Budynku A i budowa Budynku B realizowana będzie 
częściowo w tym samym czasie.  Dla realizacji Etapu II (realizacja robót)  Zamawiający planuje 
następujące terminy: 

a. Usługi związane z realizacją Budynku A wraz z łącznikiem – przez okres 24 miesięcy od daty 
zawarcia umowy z Generalnym Wykonawcą, 

b. Usługi związane z realizacją Budynku B – przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy z 
Generalnym Wykonawcą, 

c. Usługi związane z realizacją robót budowlanych związanych z wykonywaniem robót 
wykończeniowych w Budynku A i w Budynku B oraz aranżacji najemców w trakcie wykonywania 
Budynku A i B, nie później niż do daty zakończenia Budynku B. 
Rozpoczęcia budowy Budynku A  i Budynku B planowane jest w tym samym czasie, od daty 
zawarcia umowy z Generalnym Wykonawcą. 

2) Zamawiający informuje, że w Załącznika nr 7 „Wykaz osób” do Zapytania ofertowego w kolumnie 
czwartej należy wypełnić punkty 1-6, ewentualnie przy danym punkcie należy wpisać n/d jeśli nie 
dotyczy. W przypadku braku wystarczającego miejsca na wpisanie wszystkich informacji przy 
danym punkcie należy załączyć odrębny załącznik z wymaganymi informacjami. 
 

Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, iż po złożeniu Zobowiązania do zachowania poufności przekaże 

Wykonawcom zainteresowanym udziałem w postępowaniu materiały dodatkowe oraz wybrane załączniki 

w wersji edytowalnej. 


