
Pytanie: Czy możliwe jest wydłużenie czas trwania projektu do 24 miesięcy? Jest to 
podyktowane m. in. koniecznością uzyskania pośrednich pozwoleń administracyjnych. Istotne 
jest, aby oferent mógł samodzielnie przyporządkować ilość miesięcy do danego etapu. 
Przykładowo, założenie 1 miesiąca na przygotowanie dwóch wariantów koncepcji jest bardzo 
wymagające, biorąc pod uwagę, że w tym czasie należy także uzyskać materiały wyjściowe 
do projektowania. Czas etapów projektu byłby liczony kaskadowo od zakończenia 
poprzedniego, np. protokołem odbioru.  
 
Odpowiedź: Nie przewidujemy przedłużenia terminów, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli 
przedłużenie terminu będzie wynikało wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy z 
niezawinionego przez niego procesu związanego z wydawaniem decyzji przez organy 
administracji publicznej, terminy będą ulegały wydłużeniu o niezbędne okresy. Wyjaśniamy 
nadto, że jeżeli wydłużenie terminu nastąpi w wyniku błędu Wykonawcy lub braków 
dokumentacji, terminy nie ulegną przedłużeniu. 
 
Podkreślenia wymaga, że jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminów etapów pośrednich, lecz 
dotrzyma etap końcowy, Inwestor nie będzie obciążał Wykonawcy karami umownymi za 
opóźnienie w wykonaniu etapów pośrednich.  
 
Pytanie: Czy możliwe jest zmniejszenie wadium do 30.000,00 zł? 
 
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody. Wyjaśniamy, że w terminie ok. 2 tygodni do 4 tygodni po 
upływie terminu do składania ofert, przewidujemy negocjacje. W momencie zawarcia umowy 
docelowej dopuszczamy możliwość zwolnienia wadium na poczet gwarancji bezgotówkowej 
(np. w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej).  
 
Pytanie: Czy możliwe jest uwzględnienie poza cenowego kryterium w wysokości min. 40%? 
W rozbiciu na doświadczenie Wykonawcy oraz np. zastosowanie metodyki BIM. 
 
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody. 
 
Pytanie: Czy możliwe jest podanie czasu trwania budowy obiektu na potrzeby wyceny 
nadzoru autorskiego? 
 
Odpowiedź: Szacunkowo zakładamy że nadzór autorski będzie trwać maksymalnie 24 
miesiące. 
 
Pytanie: Czy istnieje możliwość złożenia oferty mailem lub na platformie cyfrowej? 
 
Odpowiedź: Dopuszczamy możliwość złożenia oferty mailem, pocztą tradycyjną lub za 
pośrednictwem kuriera. 
 
Pytanie: Czy możliwa jest zmiana zapisu Rozdziału V 1.2.1. pkt 1) SIWZ na następujący: 
 
„1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie 
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 3 dokumentacje projektowe obejmujące 
zakres Przedmiotu zamówienia o wartości zamówienia (umowy) nie mniejszej niż 850 000,00 
zł brutto każda, z czego przynajmniej jedna posiadała nowoczesne technologie odnawialne. 
Przez Dokumentację projektową obejmującą zakres Przedmiotu zamówienia należy rozumieć 
projekt budowlany i projekt wykonawczy w zakresie budowy lub przebudowy budynku 
użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 5 000 m2.” 
 
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody. 
 



 
 
Pytanie: Czy możliwa jest zmiana zapisu Rozdziału V 1.2.1. pkt 2) SIWZ na następujący:  
 
„a) jedną osobą, która obejmie funkcję kierownika zespołu projektowego posiadającą: - 
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej - co najmniej 10 
letnie doświadczenie w projektowaniu od momentu uzyskania uprawnień budowlanych do 
projektowania, - który opracował lub kierował zespołem/zespołami projektowymi, które 
opracowały, co najmniej jedną dokumentacje projektową (z których każda składała się co 
najmniej z projektu budowlanego i wykonawczego) w zakresie budowy lub przebudowy 
budynku użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 8 000 m2, i co 
najmniej jedną dokumentacje projektową (z których każda składała się co najmniej z projektu 
budowlanego i wykonawczego) w zakresie budowy lub przebudowy budynku użyteczności 
publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 5 000 m2 
b) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta w specjalności konstrukcyjno - 
budowlanej posiadającą: - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 
konstrukcyjnobudowlanej, 
- co najmniej 10 letnie doświadczenie w projektowaniu od momentu uzyskania uprawnień 
budowlanych do projektowania, - który opracował co najmniej jedną dokumentację projektową, 
składającej się co najmniej z projektów konstrukcyjnych, w zakresie budowy lub przebudowy 
budynku użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 8 000 m2, i co 
najmniej jedną dokumentację projektową, składającej się co najmniej z projektów 
konstrukcyjnych, w zakresie budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej o 
powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 5 000 m2, 
c) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta w specjalności sanitarnej posiadającą: 
- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
- co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu od momentu uzyskania uprawnień 
budowlanych do projektowania, - który opracował co najmniej jedną dokumentację projektową, 
składające się co najmniej z projektów sieci lub instalacji sanitarnych, w zakresie budowy lub 
przebudowy budynku o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 8 000 m2, i co najmniej jedną 
dokumentację projektową, składające się co najmniej z projektów sieci lub instalacji 
sanitarnych, w zakresie budowy lub przebudowy budynku o powierzchni całkowitej nie 
mniejszej niż 5 000 m2 
d) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta w specjalności elektrycznej 
posiadającą: 
- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - co najmniej 5 letnie 
doświadczenie 
w projektowaniu od momentu uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania, 
- który opracował co najmniej jedną dokumentacje projektową, składające się co najmniej z 
projektów sieci lub instalacji elektrycznych, w zakresie budowy lub przebudowy budynku o 
powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 8 000 m2 i co najmniej jedną dokumentacje 
projektową, składające się co najmniej z projektów sieci lub instalacji elektrycznych, w zakresie 
budowy lub przebudowy budynku o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 5 000 m2 
e) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta w specjalności teletechnicznej 
posiadającą: 
- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej, - co 
najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu od momentu uzyskania uprawnień 
budowlanych do projektowania, - który opracował co najmniej jedną dokumentacje projektową, 
składającej się co najmniej z projektów sieci lub instalacji telekomunikacyjnych, w zakresie 
budowy lub przebudowy budynku o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 8 000 m2, co 
najmniej jedną dokumentacje projektową, składającej się co najmniej z projektów sieci lub 
instalacji telekomunikacyjnych, w zakresie budowy lub przebudowy budynku o powierzchni 
całkowitej nie mniejszej niż 5 000 m2.” 



 
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody. 
 
Pytanie: Czy możliwa jest zmiana Rozdziału V 1.2.1 1) SIWZ poprzez dopuszczenie 
możliwości wykazania doświadczenia dla dwóch obiektów dokonując modyfikacji zapisu 
powyższego punktu wykreślając fragment „z czego przynajmniej jedna zrealizowana na 
podstawie ww. projektu inwestycja otrzymała certyfikat LEED”. Po zmianie zapis mógłby 
przyjąć następującą formę: 
 
„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie 
10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 dokumentacje projektowe 
obejmujące zakres Przedmiotu zamówienia o wartości zamówienia (umowy) nie mniejszej niż 
2 500 000,00 zł brutto każda. Przez Dokumentację projektową obejmującą zakres Przedmiotu 
zamówienia należy rozumieć projekt budowlany i projekt wykonawczy w zakresie budowy lub 
przebudowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 8 000 
m2.” 
 
Odpowiedź: Inwestor dopuszcza możliwość udziału Wykonawcy, który wykonał co najmniej 2 
dokumentacje projektowe obejmujące zakres Przedmiotu zamówienia o powierzchni minimum 
8000 m2 i o wartości zamówienia (umowy) nie mniejszej niż 1 200 000,00 zł brutto każda, z 
czego przynajmniej jedna zrealizowana na podstawie ww. projektu inwestycja otrzymała 
certyfikat LEED lub BReEAM. 
 
Pytanie: Czy Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej (rozdział III punkt 7), czy też 
wymaga jej przeprowadzenia (Opis przedmiotu zamówienia – Zał. nr 1 do SIWZ)? 
 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ zalecamy, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej 
terenu na którym będzie wykonywana inwestycja. Wszelkie konsekwencje wynikające z 
ewentualnego braku wizji lokalnej obciążają wyłącznie Wykonawca.  
 
Pytanie: Czy w koszty oferty należy wliczyć koszty certyfikacji? 
 
Odpowiedź: Nie wliczamy kosztów certyfikacji w ofertę. 
 
Pytanie: Czy w ramach usługi należy wykonać projekt aranżacji wnętrz i wyposażenia? 
 
Odpowiedź: Zgodnie z treścią Rozdziału 1 ust. 1.1. pkt 4) OPZ Wykonawca będzie 
zobowiązany do wykonania wizualizacji pomieszczeń biurowych o powierzchni ok. 1500 m2 
dla ok. 150 osób. Docelowy projekt musi uwzględniać projekt aranżacji wnętrz i wyposażenia 
w tożsamym zakresie.  
 
Pytanie: Czy możliwe jest dopuszczenie jako warunek równoważny budynku spełniającego 
inne standardy certyfikacji niż LEED takie jak np. BReEAM? 
 
Odpowiedź: Inwestor wyraża zgodę na dopuszczenie do konkursu Wykonawców, na 
podstawie projektu których, co najmniej jedna inwestycja otrzymała certyfikat LEED lub 
BReEAM.  
 
Pytanie: Czy możliwa jest zmiana warunków udziału na projekt budynku biurowego o min. 
8000 m2 powierzchni użytkowej oraz wartości prac projektowych 1,2 mln brutto? 
 
Odpowiedź: Inwestor dopuszcza możliwość udziału Wykonawcy, który wykonał co najmniej 2 
dokumentacje projektowe obejmujące zakres Przedmiotu zamówienia o powierzchni minimum 
8000 m2 i o wartości zamówienia (umowy) nie mniejszej niż 1 200 000,00 zł brutto każda. 



 
Pytanie: Czy projektowany obiekt może nie spełniać wymagań certyfikacji LEED?  
 
Odpowiedź: Projektowany obiekt musi spełniać wymagania certyfikacji LEED lub BReEAM.  
 
Ostatecznie pkt. 1.2.1. Rozdziału V SIWZ przyjmuje brzmienie: „O udzielenie zamówienia 
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie 10 lat przed upływem 
składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali 
co najmniej 2 dokumentacje projektowe obejmujące zakresem Przedmiot zamówienia o 
wartości zamówienia (umowy) nie mniejszej niż 1 200 000,00 zł brutto każda, z czego 
przynajmniej jedna zrealizowana na podstawie ww. projektu inwestycja otrzymała certyfikat 
LEED lub BReEAM. 
Przez Dokumentację projektową obejmującą zakres Przedmiotu zamówienia należy rozumieć 
projekt budowlany i projekt wykonawczy w zakresie budowy lub przebudowy budynku 
użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 8 000 m2.” 


