
Pytania i odpowiedzi do postępowania / Inquiries and responses to the tender 

P-19-9.PO.4 wielobranżowy projekt budowlany budynku biurowego oraz uzyskanie pozwolenia budowlanego / Preliminary 

design for the new office building together with obtaining building permit 

 

L.p./ 

No 
Pytanie Inquiry Odpowiedź Response 

1 Zgodnie z punktem 2 C2-1 

zapytania ofertowego, należy 

przedstawić referencje z ostatnich 5 

lat. 

 

Proszę o informację czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na 

wydłużenie o rok okresu referencji, 

tj. ukształtowanie 

warunku w następujący sposób: 

C2-1 w okresie ostatnich 6 lat przed 

datą publikacji niniejszego 

Ogłoszenia o przetargu należycie 

wykonali co najmniej 4 

wielobranżowe projekty dotyczące 

budynków biurowych o wartości 

kosztorysowej 

nie mniejszej niż 20 000 000,00 zł 

(dwadzieścia milionów złotych) 

każda, polegające na 

przygotowaniu 

pełnej dokumentacji projektowej 

(projektu budowlanego), uzyskaniu 

pozwolenia na budowę 

oraz świadczenie usługi nadzoru 

autorskiego dla budynków 

According to published Request 

For Quotation, Point 2 C2-1, to 

confirm the fulfillment of 

condition, the Bidder will provide 

references form last 5-year period.  

 

We kindly ask to extend this period 

by 1 year, change to: 'C2-1 during 

the last 6 years before the date of 

publication Request has completed 

a minimum of 4 investments with a 

cost estimate value of at least PLN 

20 million net (twenty million), 

whose scope was preliminary 

design documentations along with 

obtaining valid building permits as 

well as providing author’s 

supervision services for designing 

office with at least 2500 sqm of 

usage area'. 

Wyrażamy zgodę, w związku z 

powyższym punkt: 

 

C2-1 w okresie ostatnich 5 lat 

przed datą publikacji niniejszego 

Ogłoszenia o przetargu należycie 

wykonali co najmniej 4 

wielobranżowe projekty dotyczące 

budynków biurowych o wartości 

kosztorysowej nie mniejszej niż 20 

000 000,00 zł (dwadzieścia 

milionów złotych) każda, 

polegające na przygotowaniu 

pełnej dokumentacji projektowej 

(projektu budowlanego), uzyskaniu 

pozwolenia na budowę oraz 

świadczenie usługi nadzoru 

autorskiego dla budynków 

biurowych o powierzchni 

użytkowej co najmniej 2500 m2.  

 

 Zostanie zmieniony na: 

 

C2-1 w okresie ostatnich 6 lat 

przed datą publikacji niniejszego 

Ogłoszenia o przetargu należycie 

The Employer approves the 

following changes of tender 

participation terms from:  

 

C2-1 during the last 5 years before 

the date of publication Request has 

completed a minimum of 4 

investments with a cost estimate 

value of at least PLN 20 million 

net (twenty million), whose scope 

was preliminary design 

documentations along with 

obtaining valid building permits as 

well as providing author’s 

supervision services for designing 

office with at least 2500 sqm of 

usage area.  

 

to:  

 

C2-1 during the last 6 years before 

the date of publication Request has 

completed a minimum of 4 

investments with a cost estimate 

value of at least PLN 20 million 

net (twenty million), whose scope 



biurowych o powierzchni 

użytkowej co 

najmniej 2500 m2. 

wykonali co najmniej 4 

wielobranżowe projekty dotyczące 

budynków biurowych o wartości 

kosztorysowej nie mniejszej niż 20 

000 000,00 zł (dwadzieścia 

milionów złotych) każda, 

polegające na przygotowaniu 

pełnej dokumentacji projektowej 

(projektu budowlanego), uzyskaniu 

pozwolenia na budowę oraz 

świadczenie usługi nadzoru 

autorskiego dla budynków 

biurowych o powierzchni 

użytkowej co najmniej 2500 m².  

 

was preliminary design 

documentations along with 

obtaining valid building permits as 

well as providing author’s 

supervision services for designing 

office with at least 2500 sqm of 

usage area.  

 

2 Zgodnie z punktem 2A zapytania 

ofertowego Oferentem nie może 

być konsorcjum firm. Proszę o 

informację czy w celu spełnienia 

warunków A1, A2, A3, Oferent 

może powołać się na zasoby 

podwykonawcy? 

According to published Request 

For Quotation, point 2A, The 

Bidder may NOT be a Consortium 

of companies. Can the Tenderer 

refer to the subcontractor's 

resources in order to meet the 

conditions A1, A2, A3? 

Zamawiający nie wyraża zgody, 

aby w punktach A1, A2, A3 

Oferent powoływał się na zasoby 

podwykonawcy. 

The Ordering party does not agree 

that the Tenderer shall refer to the 

subcontractor's resources in order 

to meet the conditions A1, A2, A3. 

 

3 Zapis C3-2 interpretujemy, że 

Państwo zapraszają do współpracy 

i złożenia oferty tylko tych 

projektantów, którzy już dla 

Państwa wykonywali 

dokumentację.   

Czy dobrze rozumiemy, że 

wykluczają Państwo inne osoby i 

firmy? 

We interprete point C3-2 that you 

invite to cooperation and to bid the 

offer only designers, which have 

an experience in create 

documentation for your company. 

Do we understand correctly, that 

other people and companies are 

excluded? 

W nawiązaniu do zapisu C3-1 i 

C3-2 z Zapytania Ofertowego o 

udzielenie zamówienia mogą 

ubiegać się Oferenci, którzy:  

a) dysponują osobami 

uprawnionymi do 

wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w 

budownictwie zgodnie z 

polskim prawem albo 

posiadającymi odpowiadające 

im uprawnienia do 

According to Request For 

Quotation point C3-1 and C3-3  

The Bidders may apply for the 

award of the contract if:  

a) have persons authorized to 

perform independent technical 

functions in the construction 

industry in accordance with 

Polish law or having 

corresponding authorizations to 

perform such functions in the 

European Union in accordance 



wykonywania takich funkcji na 

terenie Unii Europejskiej 

zgodnie z dyrektywą 

2005/36/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady Unii 

Europejskiej z dnia 7 września 

2005 r. w sprawie uznawania 

kwalifikacji zawodowych Dz. 

U. UE L 255 z 30.09.2005 r., a 

w szczególności osobami 

posiadającymi uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń do 

projektowania i/lub kierowania 

robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w  

następujących specjalnościach:  

- architektonicznej,  

- konstrukcyjno-budowlanej,  

- inżynieryjnej: drogowej,  

- instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń 

elektrycznych i 

elektroenergetycznych,  

-instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i 

kanalizacyjnych,  

- instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych.  

b) Wyżej wymienione osoby 

wskazane przez Oferenta 

with Directive 2005/36 / EC of 

the European Parliament and 

the Council of the European 

Union of September 7, 2005 on 

the recognition of professional 

qualifications, Journal U. UE L 

255 of 30.09.2005, and in 

particular people with 

unlimited building 

qualifications to design and / or 

manage construction works 

without restrictions in the 

following specialties: 

- Architect  

- construction designer,  

- road designer,  

- electrical designer,  

- sanitary designer,  

- telecommunication designer.  

b) The above-mentioned 

persons indicated by the 

Tenderer should also meet the 

following conditions:  

- Obtained building 

qualifications to design and 

manage construction works in 

the indicated specialty without 

restrictions on March 1, 2013 

or earlier;  

- They cooperated with the 

Bidder at least once in the 

period from March 1, 2013 to 

the date of submission of the 

offer. 



powinny ponadto spełniać 

następujące warunki:  

- Uzyskali uprawnienia 

budowlane do projektowania i 

kierowania robotami 

budowlanymi we wskazanej 

specjalności bez ograniczeń w 

dniu 1 marca 2013 r. lub 

wcześniej;  

- Współpracowali z oferentem 

co najmniej raz w okresie od 1 

marca 2013 r. do dnia złożenia 

ofert; 

Przez Oferenta rozumiemy osobę 

lub firmę składającą ofertę w 

przetargu. 

 

By Bidder we understand a person 

or organization making a formal 

offer. 

4 Czy Zamawiający dopuszcza 

poleganie na zasobach innej firmy 

(Podmiotu Trzeciego)? 

Does the Ordering Party allow to 

make use resources of another 

company (Third Party)? 

Zamawiający nie dopuszcza 

wykorzystania doświadczenia 

Podmiotu Trzeciego w procesie 

przetargowym.  

The Ordering Party does not allow 

to make use resources of another 

company (Third Party). 

5 Zamawiający w Warunkach 

Podmiotowych określił 

następujący warunek: „Oferentem 

NIE może być Konsorcjum firm.” 

Zwracamy się z prośbą o 

dopuszczenie możliwości złożenia 

oferty w Konsorcjum. 

Ordering Party put follow 

condition in Request For 

Quotation: The Bidder may NOT 

be a Consortium of companies. We 

request for change this condition 

and allow the Consortium to bid an 

offer. 

Zamawiający nie wyraża zgody, 

aby Oferentem było Konsorcjum. 

The Ordering Party does not 

approve the request. The Bidder 

may NOT be a Consortium of 

companies. 

6 Prosimy o udostępnienie 

wszystkich dokumentów 

ofertowych w zakresie 

załączników do umowy. 

We request for publication all 

attachments to the Agreement. 

Część załączników do umowy jest 

wymieniona, ale nieudostępniona, 

ponieważ dostarcza ją Wykonawca 

przed podpisaniem umowy (oferta, 

harmonogram rzeczowo-

Some of the annexes to the 

contract are listed, but not made 

available, because they will be 

provided by the Contractor before 

signing the contract (offer, material 



finansowy, zespół projektowy); 

Wymogi zamawiającego są 

podlinkowane w ogłoszeniu, a 

zapytanie ofertowe wraz z 

pytaniami i odpowiedziami 

przygotujemy po czasie oficjalnej 

publikacji na stronie www. 

and financial schedule, project 

team); The Employer 

Requirements are linked in the 

announcement, and we will prepare 

an inquiry with questions and 

answers after the official 

publication on the website. 

7 Zwracamy się z prośbą o zmianę 

wymagań. 

 

Zamawiający w Warunkach 

Technicznych C2-1 określił 

następujące warunki dla 

Wykonawcy: 

„w okresie ostatnich 5 lat przed 

datą publikacji niniejszego 

Ogłoszenia o przetargu należycie 

wykonali co najmniej 4 

wielobranżowe projekty dotyczące 

budynków biurowych o wartości 

kosztorysowej nie mniejszej niż 20 

000 000,00 zł (dwadzieścia 

milionów złotych) każda, 

polegające na przygotowaniu 

pełnej dokumentacji projektowej 

(projektu budowlanego), uzyskaniu 

pozwolenia na budowę oraz 

świadczenie usługi nadzoru 

autorskiego dla budynków 

biurowych o powierzchni 

użytkowej co najmniej 2 500 m2” 

 

Zwracamy się z prośbą o zmianę 

tych wymagań. W opinii 

We request for change the 

following condition in Request For 

Quotation:  

 

'C2-1 during the last 5 years before 

the date of publication Request has 

completed a minimum of 4 

investments with a cost estimate 

value of at least PLN 20 million 

net (twenty million), whose scope 

was preliminary design 

documentations along with 

obtaining valid building permits as 

well as providing author’s 

supervision services for designing 

office with at least 2500 sqm of 

usage area.'  

 

We request for change above 

condition. In our opinion 5-year 

period is too short to prepare 4 

documentation packages, because 

preparing multi-branch project is 

very timeconsuming and involes 

all members of design team.  

 

 Zamawiający nie zgadza się na 

zaproponowaną zmianę. 

The Ordering Party does not 

approve the request. 



Wykonawcy okres 5 lat na 

wykonanie 4 dokumentacji jest 

zbyt krótkim okresem, gdyż 

opracowanie wielobranżowej 

dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem wszelkich uzgodnień 

jest procesem czasochłonnym i 

kadrochłonnym. 

 

Niewiele firm na rynku może 

posłużyć się takim 

doświadczeniem, co ogranicza 

konkurencje i uniemożliwia 

wzięcie udziału w przetargu 

równie doświadczonym firmom. 

Wykonawca uważa, iż taki zapis 

eliminuje z udziału w przetargu 

średniej wielkości biura projektów, 

a premiuje nieliczne duże, które 

korzystając z ograniczonej 

konkurencji w większości 

przypadków zawyżają ceny nie 

zawsze będące odzwierciedleniem 

jakości projektów. Wykonanie 4 

dokumentacji projektowych w tak 

krótkim czasie - okres 5 lat - nie 

jest możliwe w przypadku średniej 

wielkości biur projektów, które 

dysponują mniejszym potencjałem 

kadrowym niż w przypadku 

większych firm. 

 

Z uwagi na powyższe zwracamy 

się z prośbą o wydłużenie okresu 

Only few companies on the market 

can show such experience, what's 

mean mentioned condition 

excludes equal evperienced 

companies from the tender 

procedure. In Bider's opinion such 

condition excludes medium-size 

designer companies and rewards 

few large-size companies, which 

use limited competitiveness often 

bid offerts with very high price 

(what not always reflect high 

standard of project). Preparing 4 

project documentation packages in 

such short time (5 years) by 

medium-size companies is rather 

impossible due to fact that those 

companies have smaller designers 

team than bigger companies. 

Having in mind above we reqest 

for extend the time period to 10 

years and limited number of 

documentation to 2 investments. 

We propose to balance the 

proposed changes by increasing the 

required usable floor space of the 

building. We argue our request 

with the fact that, for example, the 

condition specified in the 

requirements limits the 

participation of a company that has 

prepared, for example, 2 

documentation for buildings with a 

usable area of 20,000 m2 each, and 



do 10 lat oraz zmniejszenie ilości 

dokumentacji do 2.  

 

Wnioskowane zmiany 

proponujemy zrównoważyć 

zwiększeniem wymaganej 

powierzchni użytkowej budynku. 

Swoją prośbę argumentujemy 

faktem, iż przykładowo określony 

w wymaganiach warunek 

ogranicza wzięcie udziału firmie, 

która wykonała np. 2 

dokumentacje dla budynków o 

powierzchni użytkowej 20 000 m2 

każdy, a dopuszcza wykonawców 

mających doświadczenie w 

opracowaniu 4 dokumentacji dla 

budynków o powierzchni 

użytkowej 10 000 m2. 

allows contractors experienced in 

the preparation of 4 documentation 

for buildings with a usable area of 

10,000 m2. 

8 Prosimy o zmianę nw. zapisu 

umowy: 

22.4. W przypadku niewykonania 

lub nienależytego wykonania 

któregokolwiek z zobowiązań 

Projektanta określonych w 

niniejszym Punkcie 22, Projektant 

zapłaci Klientowi karę umowną w 

wysokości 50.000 (pięćdziesiąt 

tysięcy) euro za każdy przypadek 

niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązania 

Projektanta określonego w 

niniejszym Punkcie 22. Punkt 6.8 

We request for change in clause 

22.4 of Agreement:  

 

In the event of non-performance or 

undue performance of any of the 

Designer's obligations defined in 

this Point 22, the Designer shall 

pay the Client a contractual penalty 

in the amount of EUR 50,000 (fifty 

thousand) for each event of non-

performance or undue performance 

of the Designer's obligation 

defined in this Point 22. Points 6.8 

and 6.9 shall apply accordingly.  

 

Zamawiający nie wyraża zgody na 

zaproponowaną zmianę.  

The Ordering Party does not 

approve the request. 



oraz Punkt 6.9 stosuje się 

odpowiednio.  

 

Prosimy o zmianę waluty z euro na 

złoty z uwagi, że kwota podana np. 

w Warunkach finansowych oraz 

Warunkach technicznych jest 

podana w PLN. 

Prosimy o ujednolicenie waluty w 

dokumentach przetargowych. 

 

We request for change a currency 

from Euro to PLN due to fact 

currency in i.e. financial conditions 

or technical conditions is PLN. We 

kindly ask for one currency in all 

tender documentation. 

9 Prosimy o wprowadzenie nw. 

zapisu do umowy: 

„W przypadku przedłużenia się 

procedur administracyjnych 

niewynikających z winy 

Wykonawcy – czas ten nie będzie 

wliczał się w termin wykonania 

zamówienia.” 

 

We request for additional clause in 

agreement:  

"In the event of extension of 

administrative procedures not 

attributable to the Contractor - this 

time will not be included in the 

contract performance date." 

Zamawiający nie wyraża zgody na 

zaproponowaną zmianę.  

The Ordering Party does not 

approve the request. 

10  

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę 

na wykreślenie następującego 

punktu z zapytania ofertowego:  

“Współpracowały z Oferentem co 

najmniej raz w okresie od 1 

czerwca 2012 r. [1 marca 2013] do 

dnia złożenia Ofert.” 

We request for cancel following 

point from Request For Quotation 

document:  

They cooperated with the Bidder at 

least once in the period from 

March 1, 2013 to the date of 

submission of the offer;  

 

Zamawiający nie wyraża zgody na 

zaproponowaną zmianę.  

The Ordering Party does not 

approve the request. 

11 Zwracam się z uprzejmą prośbą o 

przesłanie w formie edytowalnej 

formularza do oferty do przetargu 

dotyczącego wykonania 

wielobranżowego projektu 

We request for editable version of 

the tender offer: Preliminary 

design for the new office building 

together with obtaining building 

permit. 

Formularz do oferty przetargu w 

formie edytowalnej zostanie 

opublikowany wraz z pytaniami i 

odpowiedziami. 

The editable version of the tender 

offer will be published with 

Inquiries and responses to the 

tender. 



budowlanego budynku biurowego 

oraz uzyskania pozwolenia 

budowlanego. 

 


