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        Warszawa, 8 listopada 2018 roku 

 

Dotyczy postępowania nr 35/PN/2018 na wybór Generalnego Wykonawcy budowy zespołu budynków 
biurowo–hotelowo–usługowo–handlowych z garażem podziemnym, zjazdami, infrastrukturą techniczną i 
elementami zagospodarowania terenu oraz podziemnego łącznika ze stacji II linii metra „Rondo ONZ”, z 
możliwością etapowania Inwestycji na działkach 20/1, 20/3, 20/4 i częściach działek 17, 22, 62/1 w obrębie 
5-03-06 przy ul. Świętokrzyskiej 36 w Warszawie. 

 

W związku z ogłoszeniem ww. postępowania Zamawiający otrzymał następujące pytania od podmiotów 
potencjalnie zainteresowanych udziałem w postępowaniu: 
 

1. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ust. 2 „Oświadczenia o gotowości do przedstawienia 

wymaganych polis ubezpieczeniowych” w ten sposób, aby sformułowanie : „i polisa ta będzie aktualna 

do daty zakończenia Budynku B” zamienić na następujące : „i polisa ta będzie utrzymywana do daty 

zakończenia Budynku B”. 

2. Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na Etapie 1 do 21.11.2018 r. 

3. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie wymaganego terminu złożenia materiałów do ETAPU I. 

4. W związku z prowadzonym przez Państwa w/w postępowaniem przetargowym zwracam się z prośbą o 

przesunięcie terminu składania ofert kwalifikacyjnych do dnia 30.11.2018 roku. 

5. Czy uznają Państwo za spełniony warunek posiadania niezbędnego potencjału osobowego, jeśli w dniu 

złożenia ofert w Etapie 1, przedstawimy informacje potwierdzające spełnianie wymaganego 

doświadczenia i posiadania uprawnień przez osobę wskazaną na stanowisko Kierownika robót 

drogowych. A następnie 03.12.2018 r. przekażemy Państwu zaświadczenie o przynależności do Izby 

Inżynierów Budownictwa dla tej osoby? Obecnie pracownik, którego chcemy wyznaczyć na stanowisko 

Kierownika robót drogowych ma zawieszone członkostwo w PIIB, a zostanie ono wznowione z początkiem 

grudnia 2018. 

6. W nawiązaniu do prowadzonego przez Państwa w/w postepowania przetargowego prosimy o zmianę 

warunków w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i niezbędnego doświadczenia (Rozdział IX. Pkt 2.b 

Zapytania ofertowego) z brzmiącego : 

”wykaże, że zrealizował w ciągu ostatnich pięciu lat jako Generalny Wykonawca dwie inwestycje 

certyfikowane, w tym jedną w systemie BREEAM final nie niżej niż very good oraz jedną w systemie 

BREEAM nie niżej niż pass lub LEED nie niżej niż certified;” 

na brzmienie: 

 



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 

 
 
 
 

 

2 
 

”wykaże, że zrealizował w ciągu ostatnich ośmiu lat jako Generalny Wykonawca dwie inwestycje 

certyfikowane, w tym jedną w systemie BREEAM final nie niżej niż very good lub LEED nie niżej niż gold 

oraz jedną w systemie BREEAM nie niżej niż pass lub LEED nie niżej niż certified;” 

7.  

1) Czy osoba, która pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika kontraktu na inwestycjach 

certyfikowanych BREEM przez okres ponad trzech lat spełni warunek posiadania przez Wykonawcę 

niezbędnego potencjału organizacyjnego i osobowego t.j. : posiadania  jednej osoby ds. BREEM 

2) Czy osoba która pełniła funkcję kierownika budowy na jednej inwestycji, która  otrzymała certyfikat BREEM 

na poziomie VERY GOOD i kierownika kontraktu na drugiej inwestycji  która otrzymała certyfikat LEED 

na poziomie GOLD , przez okres ponad trzech lat, spełni warunek posiadania przez Wykonawcę 

niezbędnego potencjału organizacyjnego i osobowego t.j. : posiadania  jednej osoby ds. BREEM 

3) Czy załączenie do oferty decyzji o pozwoleniu  na użytkowanie zrealizowanych inwestycji zamiast 

referencji będzie wystarczającym dowodem potwierdzającym należytą realizację wskazanych w wykazie 

zrealizowanych umów o generalne wykonawstwo którego wzór stanowi załącznik nr 5. 

4) Ze względu na szeroki zakres materiałów jaki należy załączyć do oferty prosimy o przełożenie terminu 

składania ofert na dzień 30.11.2018r 

8. Czy wykonawca może ograniczyć się jedynie do wypełnienia w zał. nr 5 - WYKAZ ZREALIZOWANYCH 

UMÓW NA GENERALNE WYKONAWSTWO, rubryki - „Dane osoby mogącej potwierdzić wykonanie 

(telefon, email,adres)” podając jedynie adres, telefon, email, i nazwę Inwestora, z tego względu, iż 

Inwestorzy nie wyrażają zgody na ujawnianie danych osobowych swoich pracowników.  

 

ODPOWIEDZI: 
Ad. 1 
Zamawiający informuje, że  nie wyraża zgody na zmianę  zapisu w ust. 2. „Oświadczenia o gotowości do 
przedstawienia wymaganych polis ubezpieczeniowych” stanowiącego załącznik nr 12 do Zapytania 
ofertowego w ten sposób, aby sformułowanie : „i polisa ta będzie aktualna do daty zakończenia Budynku 
B” zamienić na następujące : „i polisa ta będzie utrzymywana do daty zakończenia Budynku B”. 
Ewentualne uwagi należy wnieść do „Wstępnego projektu umowy” stanowiącego Załącznik nr 4 do 

Zapytania ofertowego.  

Ad. 2 i Ad. 3 i Ad. 4 

Zamawiający informuje, że  termin złożenia ofert (kwalifikacyjnych) został przedłużony do dnia 27 listopada 

2018 roku do godz. 12.00. 
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Ad. 5 

Zamawiający, informuje że do oferty w Etapie 1 należy załączyć kopię dokumentów potwierdzających 

przynależność do właściwych izb zawodowych dla osoby  wskazanej na stanowisko Kierownika robót 

drogowych. 

Ad. 6 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę warunku  posiadania niezbędnej wiedzy                              

i niezbędnego doświadczenia  w zakresie wskazanym w  Zapytaniu ofertowym w rozdziale IX. pkt 2.b. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że zrealizował w ciągu ostatnich pięciu lat jako Generalny 

Wykonawca dwie inwestycje certyfikowane, w tym jedną w systemie BREEAM final nie niżej niż very good 

oraz jedną w systemie BREEAM nie niżej niż pass lub LEED nie niżej niż certified. 

Ad. 7 

1) Zamawiający informuje, że w celu spełnienia warunku posiadania niezbędnego potencjału 

organizacyjnego i osobowego w  zakresie wskazanym w  Zapytaniu ofertowym w rozdziale IX. pkt. 

4. i. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania jednej osoby ds. BREEAM, z trzyletnim 

doświadczeniem przy realizacjach certyfikowanych BREEAM final.  Wskazana osoba ds. BREEAM 

nie musi dysponować certyfikatem asesora BREEAM, ale musi posiadać  co najmniej trzyletnie 

doświadczenie przy realizacji inwestycji/budów certyfikowanych w systemie BREEAM 

final.  Ocena spełnienia warunku posiadania niezbędnego potencjału organizacyjnego i 

osobowego przez Wykonawcę zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonej 

oferty.  

2) Zamawiający informuje, że w celu spełnienia warunku posiadania niezbędnego potencjału 

organizacyjnego i osobowego w  zakresie wskazanym w  Zapytaniu ofertowym w rozdziale IX. pkt. 

4. i. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania jednej osoby ds. BREEAM, z trzyletnim 

doświadczeniem przy realizacjach certyfikowanych BREEAM final.  Wskazana osoba ds. BREEAM 

nie musi dysponować certyfikatem asesora BREEAM, ale musi posiadać  co najmniej trzyletnie 

doświadczenie przy realizacji inwestycji/budów certyfikowanych w systemie BREEAM 

final.  Ocena spełnienia warunku posiadania niezbędnego potencjału organizacyjnego i 

osobowego przez Wykonawcę zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonej 

oferty.  

3) Zamawiający informuje, że w celu spełnienia warunku posiadania  niezbędnej wiedzy i 

niezbędnego doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest do załączenia wypełnionego wykazu 



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 
 

zrealizowanych umów na generalne wykonawstwo, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do 

Zapytania ofertowego oraz załączenia  referencji potwierdzających należytą realizację wskazanych 

umów ( w Załączniku nr 5)  jako generalny wykonawca. 

4) Zamawiający informuje, że  termin złożenia ofert (kwalifikacyjnych) został przedłużony do dnia 27 

listopada 2018 roku do godz. 12.00. 

Ad. 8 

Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy Inwestorzy nie wyrażają zgody na ujawnianie danych 

osobowych swoich pracowników, Wykonawca może  w Załączniku  nr 5 „Wykaz zrealizowanych umów 

na generalne wykonawstwo” w kolumnie  „Dane osoby mogącej potwierdzić wykonanie (telefon, email, 

adres)” podać adres, telefon, email, i nazwę Inwestora.  Należy wypełnić również pozostałe kolumny 

zwarte w Załączniku  nr 5  do Zapytania ofertowego. 


