
Pytanie 

Data pytania: 18.05.2015 r. godz. 09:36 

Forma zadania pytania: e-mail na adres kontakt@nca.malopolska.pl 

Treść pytania: Szanowni Państwo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie 
niejasności w treści Ogłoszenia o zamówieniu: 
 
1. Sekcja VI pkt. VI.3) ppkt.12 a) Czy Zamawiający przewiduje załączenie 
wzoru wykazu prac projektowych opisanych w Ogłoszeniu o zamówieniu 
w Sekcji III pkt. III 2.3 ppkt 3) o treści: (…) co najmniej jedna pracę 
polegającą na zaprojektowaniu budowy lub przebudowy (…) budynku 
przeznaczonego na potrzeby administracji publicznej lub budynku 
biurowego (…) o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 15 000 m2? 
 
2. Czy wykazane prace projektowe mają być z ostatnich pięciu czy trzech 
lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu? 
 
3. Czy Zamawiający będzie punktował wiedzę i doświadczenie wykazane 
na podstawie powoływania się na doświadczenie podmiotów trzecich, 
o których mowa w art. 26 ust 2b pzp? 
 
Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma. 

Osoba zadająca 
pytanie: 

Beata Knežević – Specjalista - Warbud SA z siedzibą w Warszawie 

  
 
 
 

Odpowiedź 

Data odpowiedzi: 20.05.2015 r. godz. 20:21 

Forma udzielenia 
odpowiedzi: 

e-mail na adres beata.knezevic@warbud.pl 

Treść odpowiedzi: Szanowni Państwo, 
 
Odpowiadając na zadane pytania, wyjaśniam co następuje: 
 
Ad. 1 
Dla warunku określonego w III.2.3.ppkt 3) Zamawiający nie przewiduje 
załączenia wzoru wykazu prac projektowych. Wykonawca uprawniony jest 
zatem do sporządzenia takiego wykazu w sposób/w formie przez siebie 
wybranej. Dla czytelności dokumentacji można zastosować wykaz 
tabelaryczny analogiczny jak we wzorze wskazanym w części VI, zał. 1C. 
 
Ad. 2 
W części III.2.3.ppkt 3 i 4 ogłoszenia wyraźnie wskazano, że warunkami 
stawianymi Wykonawcom w zakresie kwalifikacji technicznych jest m.in. 
zrealizowanie (inwestycja otrzymała pozwolenie na użytkowanie) w 
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, , co najmniej jednej pracy 
polegającej na zaprojektowaniu budowy lub przebudowy - w rozumieniu 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z  
późn. zm.) – budynku przeznaczonego na potrzeby administracji 
publicznej lub budynku biurowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.2002.75.690) o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 15.000 m2. 
oraz zrealizowanie (inwestycja otrzymała pozwolenie na użytkowanie) w 
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o 



dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej pracy 
polegającej na zaprojektowaniu przebudowy- w rozumieniu ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) – 
budynku wybudowanego nie później niż w 1958 roku o powierzchni 
użytkowej nie mniejszej niż 7.000 m2, przy czym zakres przebudowy 
obejmował zmianę układu przestrzennego i funkcjonalnego wewnątrz 
budynku; 
 
Ad. 3. 
Zgodnie z treścią ogłoszenia, Zamawiający, dla potrzeb utworzenia listy 
rankingowej, o której mowa w części IV.1.2), będzie punktował wiedzę i 
doświadczenie  wykazane zarówno na podstawie powoływania się na 
doświadczenie podmiotów trzecich, o których mowa w art. 26 ust 2b 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2013 r. poz. 907 ze zm.) jak i wykazane na podstawie samodzielnie 
wykonanych robót budowlanych/usług. Każda samodzielnie wykonana 
robota budowlana/usługa - bez powoływania się na doświadczenia 
podmiotów trzecich, o których mowa w art. 26 ust 2b ustawy Prawo 
zamówień publicznych będzie punktowana dodatkowo. 

Osoba udzielająca 
odpowiedzi: 

Łukasz Sanakiewicz – Dyrektor ds. Mienia – Prokurent – Nowe Centrum 
Administracyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 

 


