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Zamawiający – Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. w Płocku informuje, że do treści 

Wstępnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej Wstępna SIWZ) w ramach 

przedmiotowego postępowania przetargowego wpłynęły następujące pytania, na które Zamawiający 

udziela poniżej odpowiedzi zgodnie z Rozdz. IIB ust. 6 Wstępnej SIWZ: 

 

1/ „Dot. III.1 Informacje ogólne: 

Znajduje się zapis: „Zamawiający przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z 

wewnętrznymi procedurami w trybie negocjacji z ogłoszeniem”. Prosimy o dokładniejsze wyjaśnienie 

procedury przeprowadzania udzielenia zamówienia w stosunku do zapisów Prawa Zamówień 

Publicznych (czy i w jakim stopniu PZP będzie obowiązujące). Zamawiający powołał się bowiem na 

art. 3 Ustawy PZP, który stanowi o konieczności stosowania tej Ustawy. Czy Zamawiający miał na 

myśli jako podstawę zwolnienia z reżimu obowiązywania jeden z punktów art. 4 tej Ustawy 

stanowiący o jej wyłączeniu?” 

 

Odpowiedź – W Rozdz. III.1 ust. 2 i 3 Zamawiający poinformował, że: 

„2. Realizacja zamówienia następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks 

Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93, z późn.zm.), stosownie do przepisu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz 

postanowieniami umowy z dnia 23 grudnia 2010 r. Nr RPMA.01.04.00-14-007/10-00 o 

dofinansowanie projektu „Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny I”, zwanego dalej „Projektem”, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I. 

„Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, 

Działania 1.4. „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2007-2013 z aneksami.  

3. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 

113, poz. 759 z późn.zm.), a w szczególności jej ust. 3, do niniejszego postępowania nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 

759 z późn.zm.).”. 

Powyższe postanowienia wskazują jednoznacznie, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z 

zastosowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości przy wydatkowaniu 

środków przeznaczonych na inwestycję, ale bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych.  

 

2/ „Dot. V.2. Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia: 

Zamawiający wymaga: 
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1) w okresie w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania Ofert 

Wstępnych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał: 

a. co najmniej 1 (jedną) robotę budowalną, odpowiadającą przedmiotowi zamówienia – 

obejmującą: wybudowanie obiektu laboratoryjnego o powierzchni użytkowej – co 

najmniej 500 m
2
 oraz wybudowanie obiektu biurowego w standardzie: co najmniej 

klasa B. Wykazane roboty mogą dotyczyć odrębnych funkcjonalnie obiektów lub 

zespołów obiektów.(…) 

2) w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania Ofert Wstępnych, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał: 

a. co najmniej 1 (jeden) wielobranżowy, kompleksowy projekt budowlany 

odpowiadający przedmiotowi zamówienia – obejmujący: obiekt laboratoryjny o 

powierzchni użytkowej co najmniej 500 m
2
 oraz obiekt biurowy w standardzie: co 

najmniej klasa B. Wykazane projekty budowalne mogą dotyczyć odrębnych 

funkcjonalnie obiektów lub zespołów obiektów.(…) 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wykazane projekty budowlane oraz roboty dotyczące 

zupełnie odrębnych funkcjonalnie obiektów lub zespołów obiektów i dotyczące różnych/odrębnych 

zamówień pochodzących od różnych/odrębnych inwestorów” 

 

Odpowiedź – Zamawiający uzna wykazane przez Wykonawcę obiekty budowlane, które spełniać będą 

warunki określone treścią Rozdz. V.2 Wstępnej SIWZ i które, jak określono w treści Wstępnej SIWZ, 

mogą dotyczyć odrębnych funkcjonalnie obiektów lub zespołów obiektów, wykonanych dla 2 (dwóch) 

rożnych podmiotów, o ile oczywiście każdy z nich spełniać będzie wskazane przez Zamawiającego 

wymagania. 

 

3/ „Dot. V.2. Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia: 

Zmawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami posiadającymi kwalifikacje niezbędne do 

wykonania zamówienia, tj.: (…) 2) uprawnionym projektantem posiadającym (…) uprawnienia 

budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, 

elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych (…).  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga po min. Jednym uprawnionym projektancie z 

każdej z poszczególnych wymienionych branż” 
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Odpowiedź – Zamawiający wymaga wykazania 2 (dwóch) projektantów, z których każdy będzie 

posiadał uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie określonym we 

Wstępnej SIWZ w Rozdz. V.2 ust. 2 pkt. 1 i Rozdz. V.2 ust. 2 pkt. 2, wydane na podstawie obecnie 

obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia według 

przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do pełnienia funkcji projektanta w zakresie jak wyżej 

(zgodnie z prawem polskim) 

 

4/ „Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w 

przypadku posiadania przez nią kilku rodzajów wymaganych powyżej uprawnień budowlanych oraz 

wymaganych kwalifikacji i doświadczenia” 

 

Odpowiedź – Z zastrzeżeniem kierownika zespołu projektowego oraz uprawnionego projektanta, o 

których mowa w Rozdz. V.2 ust. 2 pkt. 1 i Rozdz. V.2 ust. 2 pkt. 2, Zamawiający dopuszcza łączenie nie 

więcej niż 2 (dwóch) funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania przez nią kilku rodzajów 

wymaganych w treści Wstępnej SIWZ uprawnień. 

 

5/ „W związku z brakiem w Polsce przepisu prawnego, który reguluje klasyfikację budynków, prosimy 

o określenie wymogów minimalnych dla obiektu biurowego wybudowanego w standardzie: klasa B” 

 

Odpowiedź – Dla potrzeb niniejszego postępowania przetargowego Zamawiający stosował będzie 

wymogi dotyczące klasy budynków określonej jako klasa B według BOMA (Building Owners and 

Managers Association International), a przede wszystkim obejmujące następujące elementy:     

– podziemny i nadziemny parking; 

– dobrej jakości materiały wykończeniowe; 

– sufit podwieszany; 

– podstawową klimatyzację lub wentylację z chłodzeniem; 

– alarm przeciwpożarowy i ewentualne tryskacze; 

– podstawowy alarm przeciwwłamaniowy; 

– okablowanie strukturalne. 

Zamawiający zastrzega jednocześnie, że ciężar udowodnienia spełniania warunków określonych w 

niniejszym postępowaniu przetargowym spoczywa na Wykonawcy. 
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6/ „W odniesieniu do punktów V.3.1a i V.3.2 Wstępnej SIWZ prosimy o potwierdzenie, że 

przedłożona w ofercie wstępnej opinia bankowa musi być wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc 

przed upływem terminu składania ofert wstępnych” 

 

Odpowiedź – Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdz. V.3 ust. 1 pkt. a Wstępnej SIWZ, 

Wykonawca biorący udział w niniejszym postępowaniu zobligowany jest do przedstawienia na dzień 

składania ofert wstępnych, a następnie na dzień składania ofert ostatecznych, dokumentu 

potwierdzającego posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w banku prowadzącym 

rachunek podstawowy przedsiębiorcy w wysokości nie mniejszej niż 20 000 000,00 PLN (słownie: 

dwadzieścia milionów złotych 00/100 PLN).  

Zamawiający potwierdza, że w celu wykazania spełniania warunku określonego powyżej Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć informację wraz z opinią banku, w którym Wykonawca posiada rachunek 

podstawowy potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych 

00/100) wystawioną nie wcześniej niż 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu składania ofert 

wstępnych, a następnie nie wcześniej niż 1 (jeden) miesiąc przed złożeniem ofert ostatecznych, o czym 

jest mowa w Rozdz. V.3 ust. 2 Wstępnej SIWZ. 

 

7/ „Dot. szczegółowych właściwości funkcjonalno – użytkowych dla projektowanych pomieszczeń 

laboratoryjnych;  

Pytanie: prosimy o informację, czy w związku z brakiem szczegółowych wytycznych dotyczących klas 

czystości dla poszczególnych grup pomieszczeń laboratoryjnych, na obecnym etapie przetargu 

Zamawiający dopuszcza założenie jednej wspólnej klasy czystości dla wszystkich Laboratoriów. 

Proponujemy przyjęcie klasy czystości C, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 2 

października 2006r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U.06.194.1436), oparte o 

wytyczne GMP/PIC-Guide” 

 

Odpowiedź – Zamawiający informuje, że na obecnym etapie postępowania Zamawiający dopuszcza 

założenie jednej wspólnej klasy czystości dla wszystkich Laboratoriów, natomiast rodzaj przyjętej 

klasy czystości będzie elementem oferty i decyzja w tym zakresie leży po stronie Wykonawcy. 

 

8/ „Zgodnie z pkt. V.2. pkt. 2 ppkt. 1) Wykonawca musi dysponować kierownikiem zespołu 

projektowego, który posiada doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem projektowym dla co 

najmniej 1 (jednego) wielobranżowego, kompleksowego projektu budowlanego odpowiadający 
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przedmiotowi zamówienia – obejmujący: obiekt laboratoryjny o powierzchni użytkowej co najmniej 

500 m2 oraz obiekt biurowy w standardzie: co najmniej klasa B,  

Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże się 

dysponowaniem kierownikiem zespołu projektowego, który posiada doświadczenie zawodowe w 

kierowaniu zespołem projektowym dla co najmniej 1 wielobranżowego, kompleksowego projektu 

budowlanego co najmniej klasy B tzn. obiektu szpitalnego, który stanowi funkcjonalnie jeden obiekt, 

w którym wyodrębniono pomieszczenia laboratoryjne o powierzchni użytkowej co najmniej 500 m2 

oraz pomieszczenia administracyjne?” 

 

Odpowiedź – Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdz. V.2. ust. 2 pkt. 1 Wykonawca musi 

dysponować kierownikiem zespołu projektowego, który posiada doświadczenie zawodowe w 

kierowaniu zespołem projektowym dla: co najmniej 1 (jednego) wielobranżowego, kompleksowego 

projektu budowalnego odpowiadającego przedmiotowi zamówienia – obejmujący: obiekt 

laboratoryjny o powierzchni użytkowej co najmniej 500 m2 oraz obiekt biurowy w standardzie: co 

najmniej klasa B. Wykazane projekty budowalne mogą dotyczyć odrębnych funkcjonalnie obiektów 

lub zespołów obiektów. 

 

9/ „Zgodnie z pkt. V.2. pkt. 1 ppkt. 2) Wykonawca w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu 

składania ofert musiał wykonać co najmniej 1 (jednego) wielobranżowego, kompleksowego projektu 

budowlanego odpowiadający przedmiotowi zamówienia – obejmujący: obiekt laboratoryjny o 

powierzchni użytkowej co najmniej 500 m2 oraz obiekt biurowy w standardzie: co najmniej klasa B.  

Zwracam się z prośbą o podanie informacji dotyczącej wymagań Zamawiającego co do wielkości 

powierzchni użytkowej dla obiektu biurowego” 

 

Odpowiedź – Zgodnie z Rozdz. V.2. ust. 1 pkt. 2 Zamawiający nie wskazuje powierzchni użytkowej dla 

obiektu biurowego. 

 

10/ „Zgodnie z pkt. V.2. pkt. 2 ppkt. 1) Wykonawca musi dysponować kierownikiem zespołu 

projektowego, który posiada doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem projektowym dla co 

najmniej 1 (jednego) wielobranżowego, kompleksowego projektu budowlanego odpowiadający 

przedmiotowi zamówienia – obejmujący: obiekt laboratoryjny o powierzchni użytkowej co najmniej 

500 m2 oraz obiekt biurowy w standardzie: co najmniej klasa B. 

Zwracam się z prośbą o podanie informacji dotyczącej wymagań Zamawiającego co do wielkości 

powierzchni użytkowej dla obiektu biurowego co do doświadczenia zawodowego kierownika zespołu 

projektowego” 
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Odpowiedź – Zgodnie z Rozdz. V.2. ust. 1 pkt. 1 Zamawiający nie wskazuje powierzchni użytkowej dla 

obiektu biurowego. 

 

11/ „Zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert, który umożliwi rzetelne 

przygotowanie oferty” 

 

Odpowiedź – Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany terminu składania Ofert Wstępnych 

wyznaczonego na dzień 15 maja 2012 r., godz. 11.00 CET. Zamawiający podkreśla, iż wyznaczył 

ponad trzymiesięczny termin na złożenie Ofert Wstępnych w przedmiotowym postępowaniu, który 

umożliwia Wykonawcom biorącym w nim udział przygotowanie rzetelnych ofert. Zamawiający nie 

przewiduje zatem zmiany powyższego terminu, który został wskazany w Ogłoszeniu zaproszenia do 

udziału w postępowaniu. 

 

12/ „W związku z zapisem klauzuli VIII pkt. 4 Wstępnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Oferta wstępna wraz z dokumentami powinna być złożona w czterech egzemplarzach, prosimy o 

potwierdzenie, że Ofertę Wstępną należy złożyć jako: jeden oryginał + 3 kopie” 

 

Odpowiedź – Zamawiający potwierdza, że w ramach niniejszego postępowania Ofertę Wstępną 

należy złożyć w 4 (czterech) egzemplarzach: 1 (jeden) oryginał i 3 (trzy) kopie. 

 

13/ „Proszę o potwierdzenie czy Wykonawca musi wykazać się dwoma kierownikami zespołu 

projektowego spełniającymi wymagania zawarte w Rozdz. V.2 ust. 2 pkt. 1” 

 

Odpowiedź – Zgodnie z Rozdz. V.2 ust.2 pkt. 1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował 

osobą pełniącą funkcję kierownika zespołu projektowego posiadającą : 

� uprawnienia budowalne do projektowania w specjalności architektoniczno – budowlanej bez 

ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów – zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2010, Nr 243, poz. 1623), 

� wykształcenie wyższe oraz minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu; 

� doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem projektowym dla co najmniej 1 (jednego) 

wielobranżowego, kompleksowego projektu budowalnego odpowiadający przedmiotowi 

zamówienia – obejmujący: obiekt laboratoryjny o powierzchni użytkowej co najmniej 500m2 

oraz obiekt biurowy w standardzie: co najmniej klasa B. Wykazane projekty budowalne mogą 

dotyczyć odrębnych funkcjonalnie obiektów lub zespołów obiektów. 
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14/ „Czy w zakresie spełnienie warunków udziału w postępowaniu odnośnie pkt. V.2. Potencjał 

techniczny oraz osoby zdolne do wykonywania zamówienia oraz pkt. V.3. Zdolność ekonomiczna i 

finansowa, Wykonawca może polegać na zasobach innego podmiotu, na zasadzie referencji, osób 

oraz zdolności ekonomicznej i finansowej, z zaznaczeniem, że podmiot użyczający będzie brał udział 

w realizacji przedmiotu zamówienia” 

 

Odpowiedź – Zamawiający informuje, że w zakresie zapisów Rozdz. V.2 oraz V.3 Wstępnej SIWZ, dla 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 

innych podmiotów, niezależnie od stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z tymi podmiotami. O 

ile zaistnieje taka sytuacja, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 

celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres realizacji przedmiotowego zamówienia. 

 

 


