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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/ „Czy oferta ma być w formie kosztorysu czy też mamy podać kwotę na wykonanie zadania 

inwestycyjnego?” 

 

Odpowiedź – Zamawiający informuje, że opis przygotowania i złożenia ofert wstępnych w ramach 

niniejszego postępowania zawiera Rozdz. VIII Wstępnej SIWZ a wzór formularza oferty wstępnej, w 

którym Wykonawca oferuje m.in. wykonanie przedmiotu zamówienia za wstępną cenę całkowitą, 

zawiera Załącznik nr 2 do Wstępnej SIWZ - wzór oferty wstępnej pn. FORMULARZ „OFERTA 

WSTĘPNA” dla przedmiotowego postępowania przetargowego.  

 

2/ „Czy budowa siedziby Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN będzie uznana jako 

budynek biurowy spełniający kryteria SIWZ pkt. V.2.1.1?” 

 

Odpowiedź – Zamawiający informuje, że ocena ofert wstępnych w ramach niniejszego postępowania 

prowadzona będzie przez Komisję Przetargową powołaną przez Zamawiającego do przeprowadzenia 

postępowania oraz badania i oceny ofert w celu wyboru Wykonawcy. Wobec powyższego, 

Zamawiający uznaje, że nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi na przedmiotowe pytanie ponieważ 

odpowiedź w tym zakresie naruszałaby zasady prowadzenia postępowania przetargowego dla 

realizacji zamówienia pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie Zespołu Obiektów Centrum Usług 

Korporacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenów”. 

 

3/ „Biorąc pod uwagę zakres robót „zaprojektuj i buduj” termin realizacji zamówienia określony w 

SIWZ pkt. IV. 1, tj. 30.10.2013, wydaje się zbyt krótki. Przewidywany okres procedury przetargowej na 

podstawie podanych okresów ważności oferty wstępnej i ostatecznej wynosi 5 miesięcy. Można 

spodziewać się, iż umowa będzie podpisana we wrześniu 2012. Na realizację robót projektowych i 

budowlanych z uzyskaniem wszelkich wymaganym prawem pozwoleń pozostaje więc 13 miesięcy” 
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Odpowiedź – Zamawiający potwierdza, że zgodnie z Rozdz. IV pkt. 1 Wstępnej SIWZ w ramach 

niniejszego postępowania, termin realizacji zamówienia został określony do dnia  

30 października 2013 r. 

 

4/ „Czy teren Parku jest uzbrojony w sieć gazu ziemnego? – jeśli tak proszę o udostępnienie 

warunków przyłączeniowych” 

 

Odpowiedź – Zamawiający informuje, że w wykonaniu zamówienia pn. „Zaprojektowanie i 

wybudowanie Zespołu Obiektów Centrum Usług Korporacyjnych wraz z zagospodarowaniem 

terenów”, Zamawiający nie przewiduje wykonania zasilania obiektów gazem ziemnym. Program 

Funkcjonalno – Użytkowy dla Zespołu Obiektów Centrum Usług Korporacyjnych nie zakłada realizacji 

przyłączeń do infrastruktury gazociągowej, co znalazło odzwierciedlenie w załączonych do Programu 

warunkach technicznych przyłączenia obiektów do sieci.  

Zamawiający jednocześnie informuje, że na terenie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego 

w obrębie ulic Zglenickiego, Łukasiewicza, Długa i Kobiałka w Płocku przebiegają rurociągi gazu 

ziemnego średniego i wysokiego ciśnienia DN150, przy czym zaznaczyć należy, że najbliżej obszaru 

projektowania niniejszego zamówienia przebiega rurociąg gazu ziemnego wysokiego ciśnienia 

DN150, który ulokowany jest w odległości ok. 185m na południowy zachód od obszaru projektowania. 

Podkreślić również należy, że wskazany powyżej gazociąg wysokiego ciśnienia DN150 naniesiony jest 

symbolem gA150 na mapie zasadniczej obszaru dla obiektów Centrum Usług Korporacyjnych, która 

stanowi załącznik do Programu Funkcjonalno – Użytkowego i dostępna jest dla Wykonawców w 

ramach Dokumentacji przetargowej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego pod 

adresem www.pppt.pl. 

 

5/ „Czy konieczne jest ścisłe trzymanie się wszystkich zapisów PFU? Założenia PFU wg nas nie 

gwarantują najwyższej oszczędności, a przyznając za nadrzędne osiągnięcie zakładanych wskaźników 

uważamy, że możliwe jest uzyskanie lepszego rezultatu przy zastosowaniu rozwiązań niekoniecznie 

droższych we wdrożeniu a tańszych w eksploatacji” 

 

Odpowiedź – Zamawiający informuje, że odpowiedź na to pytanie zawiera treść Rozdz. XVII pkt. 1 

ppkt. h, który stanowi m.in., że Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania innych niż wskazane 

w załączonym Programie Funkcjonalno – Użytkowym technologii przy określonych w jego treści 

warunkach. 
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6/ „Czy możliwe jest przyjęcie innego rozwiązania dot. wentylacji pomieszczeń biurowych?” 

 

Odpowiedź – Zamawiający informuje, że odpowiedź na to pytanie zawiera treść Rozdz. XVII pkt. 1 

ppkt. h, który stanowi m.in., że Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania innych niż wskazane 

w załączonym Programie Funkcjonalno – Użytkowym technologii przy określonych w jego treści 

warunkach. 

 

7/ „SIWZ Klauzula V. 1. pkt. 7. wraz z pkt 1. 8 oraz Klauzula V.3. pkt. 1 b. wraz z pkt. 2: Zamawiający 

żąda dokumentów podmiotowych (Klauzula V.1. pkt. 7) oraz dokumentu potwierdzającego 

posiadanie środków finansowych lub zdolność finansową (Klauzula V.3.  pkt. 1b) wystawionych nie 

wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert wstępnych. Ze względu na 

uczestnictwo w przedmiotowym postępowaniu firm zagranicznych i wiążącym się z tym długim 

czasem oczekiwania na w/w dokumenty wystawiane przez zagraniczne instytucje, prosimy o zmianę 

zapisów i wydłużenie ich ważności do 3 miesięcy. Pragniemy zaznaczyć, że dokumenty wystawiane w 

różnych krajach UE maja różne okresy ważności i nie zawsze możliwym jest otrzymanie nowego 

zaświadczenia przed upływem terminu ważności poprzednio wydanego, np. zaświadczenie z Urzędu 

Skarbowego czy zaświadczenia odpowiadającemu polskiemu ZUS są ważne 3 miesiące i dana 

instytucja nie wyda ich przed upływem tego okresu, co uniemożliwi potencjalnemu wykonawcy 

złożenie oferty. Generalną zasadą stosowaną na płaszczyźnie postępowań przetargowych jest 3 lub 6 

miesięczny okres ważności w/w dokumentów zarówno w przetargach publicznych objętych ustawą 

PZP oraz w przetargach nie objętych tą ustawą, gdzie inwestorami są zarówno podmioty prywatne 

jak i publiczne. Jako że nie można wykluczyć możliwości, że termin składania ofert może być 

przesunięty, pociągałoby to konieczność zamawiania uaktualnionych dokumentów, co w krótkim 

terminie mogłoby okazać się niemożliwe. Również wymóg przysięgłych tłumaczeń dokumentów 

obcojęzycznych Klauzula II pkt A 3 jest wymogiem zbyt wygórowanym i obecnie nie stosowanym. 

Prosimy o zmianę zapisu na: Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz 

tłumaczeniem potwierdzonym za zgodność przez Wykonawcę – tak jak jest to ogólnie przyjęte i 

praktykowane” 

 

Odpowiedź – Zamawiający informuje, że w treści Wstępnej SIWZ zostały sprecyzowane wymagania 

odnośnie terminu ważności dokumentów, które powinny być złożone przez Wykonawców wraz z 

ofertą wstępną. Postępowanie na realizację zamówienia pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie 

Zespołu Obiektów Usług Korporacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenów” prowadzone jest w 

oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego i zgodnie z procedurami wewnętrznymi Zamawiającego. Wobec 
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powyższego, Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania w przedmiotowym postępowaniu 

reguł określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Dokumenty potwierdzające zdolność 

ekonomiczną i finansową wystawiane są przez instytucje finansowe i z praktyki tych instytucji wynika, 

iż nie występują przeszkody formalno-prawne ograniczające wystawianie tych dokumentów na każde 

żądanie posiadacza rachunku, czy też strony umowy ubezpieczenia. Także zdaniem Zamawiającego 

uzyskanie dokumentu potwierdzającego brak zaległości publiczno-prawnych, wystawionego nie 

wcześniej niż 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu składania ofert wstępnych, jest realne i 

możliwe do uzyskania. Czas jaki dzieli termin ogłoszenia o wszczęciu postępowania i termin składania 

ofert wstępnych umożliwia Wykonawcom takie zaplanowanie czynności, aby uzyskać właściwe 

dokumenty we właściwym czasie.   

Uprawnieniem Zamawiającego jest precyzowanie warunków udziału Wykonawców w postępowaniu. 

Zamawiający wymaga dokumentów obcojęzycznych wraz z tłumaczeniem przez tłumacza 

przysięgłego. Powyższy wymóg zwiększa pewność obrotu gospodarczego i stanowi gwarancję 

poprawności tłumaczenia. 

 

8/ „Klauzula V.2. i V.3. SIWZ - polegania wykonawcy na potencjale innych podmiotów: Prosimy o 

potwierdzenie, że celem spełniania warunków wyszczególnionych w pkt. V. 2 SIWZ oraz pkt. V.3. 

SIWZ, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia” 

 

Odpowiedź – Zamawiający potwierdza, 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. 
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9/ „Dotyczy punktu V.3.1. lit. b. WSIWZ: Prosimy o wykreślenie „…usługi technologicznego 

zarządzania obiektami Data Center ..” z treści punktu b). Według najlepszej wiedzy Wykonawcy w 

zakres w/w postępowania nie wchodzą obiekty Data Center. Jest to zapewne błąd literowy, powstały 

w wyniku prowadzonego równolegle postępowania w zakresie budowy tychże obiektów będących 

przedmiotem odrębnego postępowania” 

 

Odpowiedź – Zamawiający modyfikuje zapisy Wstępnej SIWZ w zakresie Rozdz. V.3 pkt. 1 ppkt. b w 

ten sposób, iż dotychczasowa treść Wstępnej SIWZ, która brzmi: 

 

„aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia, w szczególności obejmujące: usługi projektowania, usługi 

budowlane, usługi technologicznego zarządzania obiektami Data Center na kwotę co najmniej 20 000 

000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100)” 

 

otrzymuje brzmienie następujące:  

 

„aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia, w szczególności obejmujące: usługi projektowania, usługi 

budowlane na kwotę co najmniej 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych 

00/100)”. 

 

10/ „W związku z różnicami powierzchni pomieszczeń pomiędzy opisem do PFU a rysunkami rzutów 

do PFU, np. pomieszczenia budynek A: 024=595,31m2 lub 465,35m2; 111=172,93m2 lub 138,24m2; 

208=208,22m2 lub 172,94m2, proszę o odpowiedź, którymi kryteriami należy się kierować - 

wartościami liczbowymi zawartymi w opisie czy wartościami liczbowymi przedstawionymi na 

rysunkach?” 

 

Odpowiedź – Zamawiający informuje, że powierzchnie pomieszczeń są prawidłowe na rysunkach 

rzutów do Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla obiektów Centrum Usług Korporacyjnych. W 

wyniku wtórnych przekształceń rzutów, powierzchnie nie zostały skorygowane w zestawieniu 

tabelarycznym. Prawidłowe powierzchnie dla Budynku A wskazane w przedmiotowym pytaniu 

przedstawiają się następująco: Pu(024)=465,35m2; Pu(111)=138,24m2; Pu(208)=172,94m2.  

Zamawiający jednocześnie informuje, że zgodnie z treścią Rozdz. XVII pkt. 1 ppkt. i Wstępnej SIWZ 

dopuszcza się złożenie alternatywnej koncepcji architektonicznej zespołu obiektów Centrum Usług 

Korporacyjnych z zastrzeżeniem warunków i zapisów określonych w jego treści. 
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11/ „Proszę o wyjaśnienie zapisu PFU z pkt. 5.3.: 

W zestawieniu tabelarycznym nie uwzględniono wszystkich powierzchni komunikacji, szachtów 

instalacyjnych itp. Powierzchnie tego typu należy uwzględnić w opracowywanej dokumentacji 

projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Dopuszcza się przekroczenie 

powierzchni projektowanych pomieszczeń o +/- 10% w ramach jednej funkcji, w odniesieniu do 

całego budynku o +/- 5%. Projektowany obiekt musi uwzględniać wszystkie potrzeby przedstawione 

w programie funkcjonalno-użytkowym. Przedstawione parametry są wielkościami szacunkowymi. 

Ostateczne wielkości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). 

W jaki sposób należy rozumieć możliwość pomniejszenia/powiększenia powierzchni projektowanych 

pomieszczeń w ramach jednej funkcji? (czy chodzi o zespoły pomieszczeń o zbliżonej funkcji np.: - wc 

damskie + wc męskie; wc dla niepełnosprawnych lub sala konferencyjna + gabinet + pokój biurowy 

czy też o pojedyncze pomieszczenie?)” 

 

Odpowiedź – Zamawiający informuje, że powierzchnie pomieszczeń zaproponowane w Programie 

Funkcjonalno – Użytkowym dla obiektów Centrum Usług Korporacyjnych określone są szacunkowo i 

mogą ulec zmianie na etapie projektu budowlanego lub wykonawczego – w wyniku uszczegółowiania 

opracowania. Szacunkowe wartości dotyczą również komunikacji, pomieszczeń technicznych, 

szachtów instalacyjnych. Możliwości przekroczenia powierzchni pomieszczeń +/-10% dotyczy 

pojedynczych pomieszczeń o określonej funkcji (w odniesieniu do całości budynku +/-5%). 

Zamawiający jednocześnie informuje, że zgodnie z treścią Rozdz. XVII pkt. 1 ppkt. i Wstępnej SIWZ 

dopuszcza się złożenie alternatywnej koncepcji architektonicznej zespołu obiektów Centrum Usług 

Korporacyjnych z zastrzeżeniem warunków i zapisów określonych w jego treści. 

 

12/ „Zgodnie z pkt. V.2. SIWZ ppkt. 2 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami 

posiadającymi minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu. Czy doświadczenie 

to ma być liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania?” 

 

Odpowiedź – Zamawiający wymaga wykazania się dysponowaniem osobami posiadającymi minimum 

pięcioletnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu, liczone od daty uzyskania uprawnień 

budowlanych do projektowania. W okresie od daty uzyskania ww. uprawnień projektant musi 

wykazać 5 (pięć) lat doświadczenia. Zamawiający informuje, że samo posiadanie uprawnień nie jest 

wystarczające do wykazania stosownego doświadczenia w omawianym zakresie. 
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13/ „Proszę o uściślenie i sprawdzenie poprawności danych wpisanych w tabelę pomieszczeń 

(pomieszczenia: parter 008 komunikacja sekretariatu, 010 sekretariat, 019 open space 5 osób, 020 

open space 5 osób, II piętro – 211 open space i 215 – komunikacja)” 

 

Odpowiedź – Zamawiający informuje, że poprawne wartości dotyczące wymienionych w zestawieniu 

tabelarycznym pomieszczeń wynoszą odpowiednio: 08 - 33,60m
2
 (bez zmian); 215 - 177,29m

2
 (bez 

zmian); 019- 68,47m
2
; 020- 68,47m

2
; 010- 35,5m

2
; 211- 721,7m

2
. 

 

14/ „Proszę o wybranie systemu certyfikacji energetycznej, o którą będzie ubiegał się projektowany 

obiekt. Wskazane we Wstępnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia systemy LEED i 

BREEAM odbiegają od siebie, a ubieganie się o oba certyfikaty może wpłynąć znacznie na cenę 

założenia” 

 

Odpowiedź – Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią Wstępnej SIWZ rozwiązania zwiększające 

energooszczędność obiektu/zespołu obiektów Centrum Usług Korporacyjnych winny być zgodne z 

certyfikacją systemu LEED lub BREEAM co najmniej na podstawowym poziomie, przy czym o wyborze 

danego systemu certyfikacji decyduje Wykonawca. Zamawiający informuje ponadto, że Wstępna 

SIWZ nie wskazuje, że Zamawiający będzie się ubiegał o system certyfikacji energetycznej. 

Zamawiający zwraca szczególną uwagę na fakt, iż przedmiotowe zamówienie należy wykonać w 

formule „zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych” a zastosowane przez Wykonawców 

rozwiązania stanowić będą część składanej Oferty Wstępnej i podlegać będą ocenie merytorycznej dla 

kwalifikacji Wykonawców do procesu negocjacji.  

Zamawiający podkreśla jednocześnie, że zgodnie z treścią Rozdz. XVII pkt. 1 ppkt. h Wstępnej SIWZ, 

Zamawiający zastrzegł możliwość zastosowania innych niż wskazane w Programie Funkcjonalno - 

Użytkowym technologii, o ile spełniać będą one cel podstawowy jakim jest zaprojektowanie i 

wykonanie Zespołu Obiektów Centrum Usług Korporacyjnych o wskazanych parametrach 

powierzchni, a w szczególności w przypadkach gdy zaproponowane przez Wykonawców technologie i 

rozwiązania przyczynią się do: poprawy efektywności energetycznej zespołu obiektów, oszczędności 

wody (w tym, wykorzystania wody deszczowej), ograniczenia emisji CO2, poprawy jakości powietrza 

wewnątrz budynku, doboru materiałów przyjaznych środowisku, kształtowania wykorzystania 

zasobów naturalnych w kontekście organizacji terenów zielonych i roślinności na obszarze 

nieruchomości. 
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15/ „Na stronie internetowej podano, iż obiekt ma spełniać wymogi bud. klasy A, tymczasem 

obiektami o tej klasie można określać obiekty zlokalizowane w ścisłych centrach i okolicach centrum 

miasta. Obiekt powinno określać się klasą B lub ewentualnie klasyfikowaną często klasą B+ 

spełniającą wszystkie parametry klasy A z wyjątkiem najlepszej możliwej lokalizacji. Proszę o 

wyjaśnienie tej kwestii i zajęcie jednoznacznego stanowiska w tej sprawie” 

 

Odpowiedź – Zamawiający jednoznacznie wskazuje i informuje, że w toku przedmiotowego 

postępowania przetargowego Wykonawcy winni stosować się wyłącznie do treści Dokumentacji 

Przetargowej dostępnej dla Wykonawców w ramach niniejszego postępowania, w tym w 

szczególności do zapisów Wstępnej SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. 

„Zaprojektowanie i wybudowanie Zespołu Obiektów Centrum Usług Korporacyjnych wraz z 

zagospodarowaniem terenów”. 

 

16/ „Na rysunkach oraz w opisie PFU znajdują się niepełne informacje w zakresie stosowania i 

wykończenia ścian zewnętrznych. Na dostępnych rzutach budynku „B” znajdują się fragmenty ścian 

trójwarstwowych, które nie są uwzględnione w opisie. Natomiast w opisie znajdują się informacje na 

temat stosowania płyt elewacyjnych, okładzin kamiennych i obudowy słupów stalą kwasową,  które 

nie są eksponowane w innych dostępnych materiałach (rzuty, wizualizacje). Czy wymienione 

elementy muszą znaleźć zastosowanie w projektowanym obiekcie i czy jest dostępna informacja w 

jakiej ilości/powierzchni? Czy możliwe jest zastosowanie ściany, która będzie miała lepsze parametry 

cieplne i pod względem ekonomicznym dużo korzystniejsze niż przewidziana w SIWZ ściana 

trójwarstwowa?” 

 

Odpowiedź – Zamawiający informuje, że opcjonalne wykończenie ścian zaproponowane w opisie 

Programu Funkcjonalno – Użytkowego (płyty elewacyjne, okładzina kamienna) może być 

zastosowane na ścianach określonych na rzutach jako trójwarstwowe.  

Zamawiający zwraca szczególną uwagę na fakt, iż przedmiotowe zamówienie należy wykonać w 

formule „zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych” a zastosowane przez Wykonawców 

rozwiązania stanowić będą część składanej Oferty Wstępnej i podlegać będą ocenie merytorycznej dla 

kwalifikacji Wykonawców do procesu negocjacji. 

Zamawiający jednocześnie podkreśla, że zgodnie z treścią Rozdz. XVII pkt. 1 ppkt. i Wstępnej SIWZ 

dopuszcza się złożenie alternatywnej koncepcji architektonicznej zespołu obiektów Centrum Usług 

Korporacyjnych z zastrzeżeniem warunków i zapisów określonych w jego treści. Zamawiający 

podkreśla również, że zgodnie z treścią Rozdz. XVII pkt. 1 ppkt. h Wstępnej SIWZ, Zamawiający 
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zastrzegł możliwość zastosowania innych niż wskazane w Programie Funkcjonalno - Użytkowym 

technologii, o ile spełniać będą one cel podstawowy jakim jest zaprojektowanie i wykonanie Zespołu 

Obiektów Centrum Usług Korporacyjnych o wskazanych parametrach powierzchni, a w szczególności 

w przypadkach gdy zaproponowane przez Wykonawców technologie i rozwiązania przyczynią się do: 

poprawy efektywności energetycznej zespołu obiektów, oszczędności wody (w tym, wykorzystania 

wody deszczowej), ograniczenia emisji CO2, poprawy jakości powietrza wewnątrz budynku, doboru 

materiałów przyjaznych środowisku, kształtowania wykorzystania zasobów naturalnych w kontekście 

organizacji terenów zielonych i roślinności na obszarze nieruchomości. 

 

17/ „Prosimy o wskazanie, dla których pomieszczeń należy przewidzieć system kontroli dostępu 

(drzwi z elektrozaczepami i czytnikami kart magnetycznych)” 

 

Odpowiedź – Zamawiający informuje, że system kontroli dostępu (drzwi z elektrozaczepami i 

czytnikami kart magnetycznych) winien mieć zastosowanie dla wszystkich pomieszczeń Zespołu 

Obiektów Centrum Usług Korporacyjnych. 

 

18/ „Prosimy o uściślenie informacji na temat zastosowania w obiekcie sytemu BMS (typ - producent, 

synchronizacja systemu z innymi obiektami)” 

 

Odpowiedź – Zamawiający informuje, że przedmiotowe zamówienie należy wykonać w formule 

„zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych” a zastosowane przez Wykonawców rozwiązania 

stanowić będą część składanej Oferty Wstępnej i podlegać będą ocenie merytorycznej dla kwalifikacji 

Wykonawców do procesu negocjacji. Zamawiający podkreśla, że zgodnie z treścią Rozdz. XVII pkt. 1 

ppkt. i Wstępnej SIWZ dopuszcza się złożenie alternatywnej koncepcji architektonicznej zespołu 

obiektów Centrum Usług Korporacyjnych z zastrzeżeniem warunków i zapisów określonych w jego 

treści. 

 

19/ „Prosimy o uściślenie informacji na temat stosowanej centrali telefonicznej (typ - producent, 

liczba numerów)” 

 

Odpowiedź – Zamawiający informuje, iż o typie i systemie centrali telefonicznej decyduje Wykonawca.  

Zamawiający zwraca ponadto szczególną uwagę na fakt, iż przedmiotowe zamówienie należy 

wykonać w formule „zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych” a zastosowane przez 
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Wykonawców rozwiązania stanowić będą część składanej Oferty Wstępnej i podlegać będą ocenie 

merytorycznej dla kwalifikacji Wykonawców do procesu negocjacji. 

 

20/ „Czy istnieje możliwość przyłączenia światłowodem sieci teleinformatycznej?” 

 

Odpowiedź – Zamawiający informuje, że na terenie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego 

w obrębie ulic Zglenickiego, Łukasiewicza, Długa i Kobiałka w Płocku przebiega rurociąg kanalizacji 

teletechnicznej sześciootworowej wykonanej z rur kablowych polietylenowych DN110 wraz zes 

studniami kablowymi SK typ SKMP-3, który ulokowany jest w odległości ok. 100m na południe od 

obszaru projektowania. Podkreślić również należy, że wskazany powyżej rurociąg kanalizacji 

teletechnicznej oznaczony jest na mapie zasadniczej obszaru dla obiektów Centrum Usług 

Korporacyjnych, która stanowi załącznik do Programu Funkcjonalno – Użytkowego i dostępna jest dla 

Wykonawców w ramach Dokumentacji przetargowej zamieszczonej na stronie internetowej 

Zamawiającego pod adresem www.pppt.pl. 

 

21/ „Prosimy o uszczegółowienie zakresu wykończenia pomieszczeń open space” 

 

Odpowiedź – Zamawiający przypomina, iż zamówienie niniejsze ogłoszone jest według formuły 

„zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych” i zgodnie z niniejszą formułą wszelkie 

rozstrzygnięcia w powyższym zakresie leżą w gestii Wykonawcy. Zamawiający informuje ponadto, że 

zastosowane przez Wykonawców rozwiązania stanowić będą część składanej Oferty Wstępnej i 

podlegać będą ocenie merytorycznej dla kwalifikacji Wykonawców do procesu negocjacji. 

Zamawiający podkreśla również, że zgodnie z treścią Rozdz. XVII pkt. 1 ppkt. h Wstępnej SIWZ, 

Zamawiający zastrzegł możliwość zastosowania innych niż wskazane w Programie Funkcjonalno - 

Użytkowym technologii, o ile spełniać będą one cel podstawowy jakim jest zaprojektowanie i 

wykonanie Zespołu Obiektów Centrum Usług Korporacyjnych o wskazanych parametrach 

powierzchni, a w szczególności w przypadkach gdy zaproponowane przez Wykonawców technologie i 

rozwiązania przyczynią się do: poprawy efektywności energetycznej zespołu obiektów, oszczędności 

wody (w tym, wykorzystania wody deszczowej), ograniczenia emisji CO2, poprawy jakości powietrza 

wewnątrz budynku, doboru materiałów przyjaznych środowisku, kształtowania wykorzystania 

zasobów naturalnych w kontekście organizacji terenów zielonych i roślinności na obszarze 

nieruchomości. 
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22/ „Prosimy o uściślenie jakiego rodzaju elementy wyposażenia wnętrz należy ująć w kosztach 

oferty: recepcja, sanitariaty (lustra, dozowniki, uchwyty itp.), pomieszczenia socjalne (meble, sprzęt 

itp.)” 

 

Odpowiedź – Zamawiający informuje, że w wycenie należy uwzględnić wyposażenie pomieszczeń 

socjalnych, kuchni, jadalni, zespołów sanitarnych, tj. pomieszczeń wspólnego użytkowania, przy czym 

szczególnie należy zwrócić uwagę na wyposażenia zespołów sanitarnych [biały montaż, system kabin, 

podajniki na ręczniki, podajniki na mydło, lutra itp.], kuchni [podstawowe urządzenia kuchenne: 

kuchnia zlewozmywaki, zestaw podstawowy szafek, lodówka itp.], pomieszczenia socjalne, jadalni 

[np. zestawy podstawowe szafek, zlew, lodówka itp.]. 

 

23/ „Czy PFU jest zbiorem ostatecznych wytycznych do projektu i czy uwzględnia wszystkie 

uzgodnienia, decyzje i warunki uzyskane do tej pory? Jeśli nie – proszę o podanie, które z koniecznych 

decyzji wymagają uzupełnienia PFU?” 

 

Odpowiedź – Zgodnie z zapisami Rozdziału XVII Wstępnej SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”, 

Zamawiający zawarł swoje oczekiwania w procesie wykonania przedmiotu zamówienia oraz 

zastrzegł, zgodnie z treścią Rozdz. XVII pkt. 1 ppkt. i oraz h Wstępnej SIWZ, że w ramach niniejszego 

postępowania dopuszcza się złożenie alternatywnej koncepcji architektonicznej zespołu obiektów 

Centrum Usług Korporacyjnych z zastrzeżeniem warunków i zapisów określonych w jego treści oraz 

dopuszcza możliwość zastosowania innych niż wskazane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym 

technologii, o ile spełniać będą one cel podstawowy jakim jest zaprojektowanie i wykonanie Zespołu 

Obiektów Centrum Usług Korporacyjnych o wskazanych parametrach i warunkach. 

 

24/ „Czy wymagana jest pielęgnacja zieleni po oddaniu budynku? Jeżeli tak to w jakim okresie? Czy 

wykonawca jest zobowiązany wykonać automatyczny system nawadniania zieleni?” 

 

Odpowiedź – Zamawiający informuje, że po wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia i 

uzyskaniu przez niego w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektów w ramach 

przedmiotowego zadania inwestycyjnego, obowiązki w zakresie utrzymania i pielęgnacji zieleni 

pozostawać będą w gestii Zamawiającego.  

Zamawiający informuje ponadto, że przedmiotowe zamówienie należy wykonać w formule 

„zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych” a zastosowane przez Wykonawców rozwiązania 

stanowić będą część składanej Oferty Wstępnej i podlegać będą ocenie merytorycznej dla kwalifikacji 
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Wykonawców do procesu negocjacji. A zatem Oferta może przewidywać wykonanie automatycznego 

systemu nawadniania zieleni w ramach niniejszego zamówienia. 

 

25/ „Jakie gatunki i ile drzew i krzewów należy nasadzić?” 

 

Odpowiedź – Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdz. XVII ust. 1 ppkt. e Wstępnej SIWZ, 

oczekiwaniem Zamawiającego w ramach niniejszego zamówienia jest wybudowanie zgodnie z 

wykonaną dokumentacją projektową wszystkich obiektów, sieci, infrastruktury towarzyszącej 

stanowiących przedmiot zamówienia i uzyskanie dla nich wszelkich decyzji administracyjnych, w tym 

pozwoleń na użytkowanie. O ile realizacja przedmiotowego zamówienia wymagać będzie uzyskania 

przez Wykonawcę stosownej decyzji administracyjnej zezwalającej na usunięcie lub przesadzenie 

zieleni, Wykonawca zobligowany jest taką decyzję w imieniu Zamawiającego uzyskać zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz sporządzić również plan wycinki i nasadzeń. 

Ponadto, Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania nasadzeń w okresie wskazanym w treści 

decyzji administracyjnej.    

Zamawiający informuje ponadto, że na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem 

www.pppt.pl dostępna jest dla Wykonawców Inwentaryzacja zieleni terenu dla obiektów Centrum 

Usług Korporacyjnych w ramach Dokumentacji przetargowej dla przedmiotowego postępowania 

przetargowego, która stanowi załącznik i integralną część Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla 

Zespołu Obiektów Centrum Usług Korporacyjnych. 

 

26/ „Czy inwestor jest zobligowany do poniesienia kosztów opłaty administracyjnej za wycinkę 

drzew?” 

 

Odpowiedź – Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdz. XVII ust. 1 ppkt. e Wstępnej SIWZ, 

oczekiwaniem Zamawiającego w ramach niniejszego zamówienia jest wybudowanie zgodnie z 

wykonaną dokumentacją projektową wszystkich obiektów, sieci, infrastruktury towarzyszącej 

stanowiących przedmiot zamówienia i uzyskanie dla nich wszelkich decyzji administracyjnych, w tym 

pozwoleń na użytkowanie. O ile realizacja przedmiotowego zamówienia wymagać będzie uzyskania 

przez Wykonawcę stosownej decyzji administracyjnej zezwalającej na usunięcie lub przesadzenie 

zieleni, Wykonawca zobligowany jest taką decyzję w imieniu Zamawiającego uzyskać zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

Zamawiający informuje, że treść zapisu § 10 ust. 5 Wzoru umowy – umowy o wykonanie prac 

projektowych i robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa, stanowiącego Załącznik 
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nr 3 do Wstępnej SIWZ w ramach Dokumentacji przetargowej zamieszczonej i dostępnej dla 

Wykonawców na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.pppt.pl, określa, iż w celu 

uniknięcia wątpliwości ustala się, że wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy, jakie 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy, określone w ust. 1 § 10 Wzoru umowy, obejmuje koszt 

zagospodarowania terenu, w tym usunięcia i przesadzenia drzew oraz koszt pielęgnacji drzew po 

przesadzeniu w zakresie niezbędnym do zachowania przez drzewa żywotności w okresie 3 (trzech) lat 

(o ile w odniesieniu do inwestycji wydana została decyzja zezwalająca na usunięcie lub przesadzenie 

zieleni). Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność za fachowe zabezpieczenie drzew w trakcie 

realizacji Obiektu oraz przez okres określony w decyzji właściwego organu zezwalającej na wycinkę 

drzew i krzewów.  

 

27/ „Proszę o ostateczne potwierdzenie powierzchni II piętra budynku A (pomieszczenia 201 i 215 w 

tabeli udostępnionej na stronie przetargu posiadają taką samą powierzchnię), oraz o potwierdzenie 

powierzchni całkowitej pozostałych kondygnacji dla obu obiektów i powierzchni docelowej całego 

założenia” 

 

Odpowiedź – Zamawiający informuje, że zestawienie tabelaryczne wykorzystane w Programie 

Funkcjonalno – Użytkowym dla obiektów Centrum Usług Korporacyjnych zostało skorygowane w 

części dotyczącej powierzchni użytkowej i całkowitej dla Centrum Usług Korporacyjnych. Skorygowane 

i zaktualizowane zestawienie tabelaryczne stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi i stanowi 

integralną część Dokumentacji przetargowej w ramach przedmiotowego postępowania. 

 

28/ „Czy dokumenty (decyzje, warunki), na podstawie których opracowywano PFU są aktualne i 

wszystkie elementy w nich zawarte są spójne z założeniami PFU?  Czy przewiduje się czas i środki na 

ewentualne uaktualnienie danych?” 

 

Odpowiedź – Zamawiający informuje, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z 

zaświadczeniem organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 oraz warunki 

techniczne przyłączenia do sieci dla obiektów Centrum Usług Korporacyjnych zachowują aktualność i 

spójność w zakresie wymaganym dla opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla tych 

obiektów.  

Zamawiający przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) decyzję o 
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środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w 

ustawie (m.in. decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, 

decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu 

użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane), przy czym złożenie takiego wniosku powinno nastąpić w terminie 4 

(czterech) lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. 

Zamawiający podkreśla, iż w zakresie ostatecznych warunków i lokalizacji włączeń do właściwych 

sieci infrastruktury technicznej, Wykonawca zobowiązany będzie do ich uzgodnienia i uzyskania 

akceptacji dostawców mediów na etapie wykonywania projektu budowlanego w celu pozyskania 

decyzji – pozwolenia na budowę. 

 

29/ „Po czyjej stronie należy wybudowanie stacji transformatorowej i kabli SN? Z warunków 

technicznych na moc 1700 kW wynika, że pomiar będzie po niskim napięciu i granica sieci w 

rozdzielni nn stacji transformatorowej. Stąd istnieje prawdopodobieństwo, że ENERGA OPERATOR 

wybuduje sieć SN i ST we własnym zakresie” 

 

Odpowiedź – Zamawiający informuje, że zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej dla zasilenia obiektów Centrum Usług Korporacyjnych, które stanowią 

integralną część Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz Dokumentacji przetargowej w ramach 

niniejszego postępowania, rozbudowa istniejącej sieci SN dla potrzeb zasilania obiektów leży po 

stronie Zamawiającego, w tym również wybudowanie stacji transformatorowej. Zamawiający 

informuje ponadto, że opcjonalnie, Wykonawca może wyodrębnić koszt rozbudowy sieci 

elektroenergetycznej oraz budowy stacji transformatorowej we wstępnej cenie całkowitej za 

wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

30/ „Prosimy o wyjaśnienie, z usług którego operatora telekomunikacyjnego będzie korzystał CUK 

oraz sprecyzowanie do kogo należy światłowód, który w/g specyfikacji znajduje się w kanalizacji 

teletechnicznej, gdzie jest zakończony i czy ewentualnie można się do niego nawiązać?” 

 

Odpowiedź – Zamawiający nie rozstrzyga na tym etapie niniejszego postępowania przetargowego z 

usług którego operatora telekomunikacyjnego korzystać będą użytkownicy zespołu obiektów Centrum 

Usług Korporacyjnych. Stosowne decyzje w tym zakresie zostaną podjęte przez użytkowników 

obiektów po uzgodnieniu zapotrzebowania i warunków przyłączenia z danym operatorem 

telekomunikacyjnym. Zamawiający informuje, że rurociąg kanalizacji teletechnicznej 
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sześciootworowej wykonanej z rur kablowych polietylenowych DN110 wraz ze studniami kablowymi 

SK typ SKMP-3, którego właścicielem jest Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. (PPP-T S.A.), 

ulokowany jest w odległości ok. 100m na południe od obszaru projektowania. Zgodnie z zawartą 

umową pomiędzy PPP-T S.A. a spółką Petrotel Sp. z o.o. aktualnie wykonywany jest projekt techniczny 

połączenia kanalizacji teletechnicznej i światłowodu PPP-T S.A. z Petrotel Sp. z o.o.  

Zamawiający informuje ponadto, że poza obszarem projektowania, po stronie północno wschodniej 

oraz po stronie zachodniej przebiega rurociąg kanalizacji teletechnicznej będący własnością spółki 

Petrotel Sp. z o.o. z czynnymi światłowodami. Rurociągi te oznaczone są odpowiednio jako 3t oraz t2 

na mapie zasadniczej obszaru dla obiektów Centrum Usług Korporacyjnych, która stanowi załącznik 

do Programu Funkcjonalno – Użytkowego i dostępna jest dla Wykonawców w ramach Dokumentacji 

przetargowej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.pppt.pl. 

 

31/ „W rozdziale V.2. punkt 1. podpunkty 1) oraz 2) Wstępna SIWZ zawarta została informacja, że 

Wykonawca (Oferent) musi wykazać się doświadczeniem w wybudowaniu co najmniej dwóch 

budynków biurowych o parametrach odpowiadających oferowanym o powierzchni użytkowej co 

najmniej 5.000 m2 oraz doświadczeniem w zaprojektowaniu co najmniej dwóch budynków 

biurowych o parametrach odpowiadających oferowanym o powierzchni użytkowej co najmniej 5.000 

m2; 

- tymczasem w rozdziale VI. punkt 1. podpunkty 2) a) oraz 2) b) Wstępna SIWZ zawarta została 

informacja, że Wykonawca (Oferent) musi wykazać się doświadczeniem w „zaprojektowaniu i 

wybudowaniu” budynku biurowego o parametrach odpowiadających oferowanym o powierzchni 

użytkowej co najmniej 5.000 m2 oraz doświadczeniem w wybudowaniu budynku biurowego o 

parametrach odpowiadających oferowanym o powierzchni użytkowej co najmniej 8.000 m2. 

Pytanie: Wobec rozbieżności pomiędzy rozdziałami V oraz VI Wstępna SIWZ prosimy o informację 

jakie są minimalne wymagania dotyczące doświadczenia jakim musi wykazać się Wykonawca 

(Oferent) oraz zasad punktacji za wykazane doświadczenie” 

 

Odpowiedź – Zamawiający informuje, że Rozdz. V i VI Wstępnej SIWZ w ramach niniejszego 

postępowania przetargowego nie wykazuje rozbieżności.  

Zamawiający podkreśla, że warunki udziału w postepowaniu zostały określone przez Zamawiającego 

w Rozdz. V Wstępnej SIWZ co oznacza, iż w zakresie prac projektowych i budowalnych Wykonawca 

winień wykazać się doświadczeniem zgodnie z zapisami Rozdz. V.1 „Potencjał techniczny oraz osoby 

zdolne do wykonania zamówienia”. Natomiast Rozdz. VI Wstępnej SIWZ dotyczy kryteriów oceny 

merytorycznej złożonych ofert, która prowadzona jest przez Zamawiającego w 2 (dwóch) etapach. 
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Powołane przez Państwa zapisy Rozdziału VI pkt. 1 ppkt. 2a) oraz 2b) dotyczą zatem oceny 

merytorycznej złożonych ofert w etapie 1 – stopień spełniania warunków określonych w ogłoszeniu 

oraz we Wstępnej SIWZ.   

Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje i podkreśla, że Wykonawca powinien spełnić 

warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale V.2 pn. „Potencjał techniczny oraz osoby 

zdolne do wykonania zamówienia” w zakresie pkt. 1 – 5. 

 

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

4. 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. 


