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Warszawa, dnia 01.12.2022 roku 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

Dot. 

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)   

 

NA USŁUGI  INŻYNIERA KONTRAKTU DLA ZADANIA PN. 

„Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy 

ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia” (część A) 

 

NUMER POSTĘPOWANIA: ZP/PN/7/2022 

Niniejszym, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania i wnioski 

skierowane przez Wykonawców. 

 

1.  W nawiązaniu do treści SWZ wnosimy o wykreślenie zapisu w zakresie warunków udziału 

w postępowaniu zawartych w Rozdziale III w zakresie UWAG ujętych w:  

 

(3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z 

warunków wskazanych w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 w całości powinien być spełniany w całości przez 

co najmniej jednego z członków Konsorcjum. Tożsama zasada dotyczy podmiotów 

użyczających potencjału lub doświadczenia.  

 

Zgodnie z art. 7 PZP Zamawiający zobowiązany jest do przygotowywania i 

przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie 

uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Narzucanie obowiązku przez 

zamawiającego by każdy z warunków wskazanych w Rozdziale III ust. 2 pkt 1, 2 i 3 SWZ 

w całości powinien być spełniany przez co najmniej jednego z członków Konsorcjum lub/i 

podmiot użyczający potencjał lub doświadczenie doprowadza do próby ograniczenia 

konkurencji przez zawężenie kręgu wykonawców ponad potrzebę zapewnienia, że 

zamówienie będzie wykonywać wykonawca wiarygodny i zdolny do jego realizacji w 

sposób należyty. W zakresie przedmiotu zamówienia takie ograniczenie, nieuzasadnione 

celem udzielania zamówienia, może polegać na wskazaniu wąskiej grupy (bądź jednego) 

świadczących usługę Inżyniera Kontraktu.  

 

W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisów w następujący sposób:  

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z 

warunków wskazanych w Rozdział III ust. 2 pkt 1, 2 i 3 powinien być spełniany łącznie przez 

wszystkich członków Konsorcjum. Tożsama zasada dotyczy podmiotów użyczających 

potencjału lub doświadczenia 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  
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Zamawiający nie wyraża zgody.  

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zgodnie z treścią SWZ każdy z warunków określonych w 

Rozdziale III ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 musi być spełniony (indywidualnie) w całości przez co najmniej jednego 

z wykonawców. Nie jest dopuszczalne, aby którykolwiek z tych warunków był wykazany jako 

spełniony na skutek sumowania doświadczenia różnych podmiotów.  

Zamawiający nie wymaga natomiast, aby którykolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie, spełniał samodzielnie wszystkie warunki. 

 

2. Czy w postępowaniu  wymagany jest inspektor nadzoru w rozumieniu prawa budowlanego 

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej i jakie warunki powinien spełniać? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający wskazuje, że wymaga ustanowienia inspektora nadzoru w rozumieniu prawa 

budowlanego, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoba ta powinna spełniać wymagania 

wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów, mających zastosowanie z uwagi na przedmiot 

robót. Zamawiający nie przewiduje w tym zakresie wymogów dodatkowych. 

3. „1) w okresie ostatnich 10 lat liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, świadczył usługi 

inżyniera kontraktu, lub inwestora zastępczego dla co najmniej jednej inwestycji 

polegających na remoncie lub przebudowie budynku zabytkowego (lub zespołu takich 

budynków), wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych o powierzchni użytkowej min. 

1000 m2, oraz minimalnej wartości robót budowlanych co najmniej 12 000 000 zł netto 

2)w okresie ostatnich 10 lat liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, świadczył usługi 

inżyniera kontraktu, lub inwestora zastępczego dla jednej inwestycji polegającej na 

budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej klasy PKOB nr: 1211, 1212, 

1220, 1230, 1241, 1261, 1262, 1263, 1264 lub 1273 (lub zespołu takich budynków) o 

powierzchni użytkowej min. 3000 m2, oraz minimalnej wartości robót budowlanych co 

najmniej 20.000.000,00 zł netto, 

3) w okresie ostatnich 10 lat liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, świadczył usługi 

inżyniera kontraktu, lub inwestora zastępczego dla jednej inwestycji polegające na 

budowie lub przebudowie budynku (lub zespołu budynków) o powierzchni użytkowej 

min. 1000 m2, oraz minimalnej wartości robót budowlanych co najmniej 12.000.000,00 zł 

netto, która była prowadzona z wykorzystaniem przez Wykonawcę modeli 3D BIM” 

Zwracamy się z prośbą zmianę zapisu na : 

1)w okresie ostatnich 10 lat liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, pełnił lub jest w trakcie 

pełnienia  usługi inżyniera kontraktu, lub inwestora zastępczego dla co najmniej jednej 

inwestycji polegających na remoncie lub przebudowie budynku zabytkowego (lub zespołu 

takich budynków), wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych lub Gminnej ewidencji 

zabytków o powierzchni użytkowej min. 1000 m2, oraz minimalnej wartości robót 

budowlanych co najmniej 12 000 000 zł netto 



Numer postępowania ZP/PN/7/2022 

 
3 

2)w okresie ostatnich 10 lat liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, pełnił lub jest w trakcie 

pełnienia  usługi inżyniera kontraktu, lub inwestora zastępczego dla jednej inwestycji 

polegającej na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej klasy PKOB nr: 

1211, 1212, 1220, 1230, 1241, 1261, 1262, 1263, 1264 lub 1273 (lub zespołu takich budynków) 

o powierzchni użytkowej min. 3000 m2, oraz minimalnej wartości robót budowlanych co 

najmniej 20.000.000,00 zł netto, 

3) w okresie ostatnich 10 lat liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, pełnił lub jest w trakcie 

pełnienia  usługi inżyniera kontraktu, lub inwestora zastępczego dla jednej inwestycji 

polegające na budowie lub przebudowie budynku (lub zespołu budynków) o powierzchni 

użytkowej min. 1000 m2, oraz minimalnej wartości robót budowlanych co najmniej 

12.000.000,00 zł netto, która była prowadzona z wykorzystaniem przez Wykonawcę modeli 3D 

BIM 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie wraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu.  

4. Czy Zamawiający zezwala na pełnienie kilku funkcji ( spełniających wymogi SWZ rozdział 

III, pkt3) przez jednego inspektora? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie wyraża zgody na łączenie funkcji, o których mowa w Rozdziale III ust. 3 SWZ.  
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