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Zestaw odpowiedzi nr 3 

(Pytania i odpowiedzi są numerowane w sposób ciągły w kolejności w jakiej są przesyłane do Zamawiającego) 

 

Dotyczy postępowania nr 1/PN/2019 w sprawie wyboru Wykonawcy świadczącego usługi Nadzoru 

Inwestorskiego nad realizacją Zespołu budynków biurowo - usługowych „Marina Office” z garażem 

podziemnym, infrastruktura, zjazdami, placem miejskim, kolektorem elementami zagospodarowania 

terenu, z możliwością etapowania inwestycji przy ul. Hryniewickiego w Gdyni.  

 

W związku z ogłoszeniem ww. postępowania Zamawiający otrzymał następujące pytania od podmiotu potencjalnie 

zainteresowanego udziałem w postępowaniu: 

Pyt. nr 14  

W związku z ogłoszonym przez Polski Holding Nieruchomości S.A. przetargiem na Wybór Wykonawcy 

świadczącego usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zespołu budynków biurowo-usługowych z garażem 

podziemnym oraz placem miejskim przy ul. Hryniewickiego w Gdyni zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie 

dotyczące Zapytania Ofertowego i warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale IX pkt. 2. Posiadanie 

niezbędnej wiedzy i niezbędnego doświadczenia. 

Powyższy punkt ma brzmienie: 

„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 lub użyteczności publicznej o powierzchni 

całkowitej nadziemnej nie mniejszej niż 10 000 m2 każdy z uzyskaną decyzją pozwolenia na użytkowanie w tym i 

lub: 

a. co najmniej jedna umowa na nadzór inwestorski dla obiektu z garażem podziemnym, z dominującą 

funkcją biurową dla obiektu o wysokości co najmniej 20 metrów, 

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” 

 

Odp. nr 14 

Zamawiający dokonuje korekty brzmienia pkt. IX.2. Zapytania ofertowego. 

Właściwa treść pkt. to: 

„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 lub użyteczności publicznej o powierzchni 
całkowitej nadziemnej nie mniejszej niż 10 000 m2 każdy z uzyskaną decyzją pozwolenia na użytkowanie 
w tym/lub: 
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a) co najmniej jedna umowa na nadzór inwestorski dla obiektu z garażem podziemnym, z dominującą funkcją 
biurową dla obiektu o wysokości co najmniej 20 metrów, 

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” 

 

Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca musi wykazać się spełnieniem poniższych warunków: 

1. 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 lub użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nadziemnej nie mniejszej niż 10 000 

m2 każdy z uzyskaną decyzją pozwolenia na użytkowanie, w tym może się zawierać spełnienie warunku:   

a. co najmniej jedna umowa na nadzór inwestorski dla obiektu z garażem podziemnym, z dominującą funkcją 

biurową dla obiektu o wysokości co najmniej 20 metrów, 

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”. 

 

Jeżeli w punkcie 1 nie zawiera się spełnienie warunku punktów a i b to oferent musi wykazać się innymi obiektami 

spełniającymi warunek a i b. 

 

Pyt. nr 15 

W materiałach przetargowych jest informacja odnośnie dokumentacji udostępnionej do wglądu w siedzibie 
Zamawiającego (Plik „Zapytanie Ofertowe”, punkt VIII. Materiały dodatkowe, strona 4 oraz Załącznik 1a strona 
8.).Czy jest możliwość przesłania tych materiałów drogą elektroniczną? 
 
Odp. nr 15 Zamawiający wyjaśnia, iż po złożeniu w oryginale zobowiązania o zachowaniu poufności, cała 
dokumentacja zostanie udostępniona w wersji elektronicznej poprzez udostępnienie linku i hasła. 
 
Pyt. nr 16 
Wypełnianie tabel w załącznikach w formacie PDF będzie kłopotliwe z uwagi na ograniczoną ilość miejsca 
w komórkach. Czy możemy prosić o przesłanie edytowalnych wersji załączników? 
 
Odp. nr 16 Zamawiający udostępni edytowalne wersje załączników po złożeniu zobowiązania do zachowania 
poufności. Zamawiający nie dopuszcza modyfikowania ich treści w inny sposób niż poprzez ich uzupełnienie. 
 
Pyt. nr 17 
W dokumentacji przetargowej przywoływane są różne poziomy certyfikacji BREEAM. Jaki poziom certyfikacji 
będzie wymagany? 
 
Odp. nr 17 Zamawiający informuje, że certyfikacji dla przedmiotu zamówienia będzie na poziomie Exellent.  
 

 


