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Dotyczy postępowania nr 35/PN/2018 na wybór Generalnego Wykonawcy budowy zespołu budynków 
biurowo–hotelowo–usługowo–handlowych z garażem podziemnym, zjazdami, infrastrukturą techniczną i 
elementami zagospodarowania terenu oraz podziemnego łącznika ze stacji II linii metra „Rondo ONZ”, z 
możliwością etapowania Inwestycji na działkach 20/1, 20/3, 20/4 i częściach działek 17, 22, 62/1 w obrębie 
5-03-06 przy ul. Świętokrzyskiej 36 w Warszawie. 

 

1. W związku z ogłoszeniem ww. postępowania oraz otrzymanymi pytaniami dotyczącymi projektu 

umowy Zamawiający wyjaśnia, iż kwestia  ewentualnych zmian zapisów umownych w §28 ust. 8 projektu 

umowy będzie podlegała rozmowom negocjacyjnym z Wykonawcami zakwalifikowanymi do kolejnych etapów 

postępowania. Propozycje zmian zapisów projektu umowy należy zgłosić w formie uwag do projektu umowy 

przedstawionych zgodnie z wzorem, który stanowi Załącznik nr 15 do Zapytania ofertowego oraz ewentualnie 

w formie propozycji zmian w trybie śledź zmiany– format .doc. 

 

2. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia poniżej treść udzielonej odpowiedzi na pyt. 6 zawarte w Odpowiedzi nr 2: 

Treść pytania nr 6 

„Prosimy o potwierdzenie, że Załącznik nr 2A dotyczy jedynie podmiotów trzecich, których dane osobowe 

zostały przedstawione przez Wykonawcę (np. osoby potwierdzające wykonanie danej inwestycji – w załączniku nr 

5), a nie samego Wykonawcy i jego potencjału osobowego, a tym bardziej jego reprezentantów (których dane 

są ogólnie dostępne np. w KRS)”.  

Treść odpowiedzi na pytanie nr 6 

„Zamawiający wyjaśnia, że Załącznik nr 2A Zobowiązanie Wykonawcy do przekazania klauzuli informacyjnej 

podmiotom trzecim dotyczy również Wykonawcy i jego potencjału osobowego,  to jest dane osób do 

kontaktów/dane pełnomocników, którzy będą umocowani do zaciągania zobowiązań/dane reprezentantów 

Wykonawcy/dane osób, których uprawnienia załączono do oferty/dane osób będących podwykonawcami/dane 

osób mogących potwierdzić przedstawione w przetargu referencje/dane osób wskazanych do realizacji zadania”.  

Wyjaśnienia: 

Reprezentantów, których dane są dostępne w KRS i zawarte są w komparycji nie trzeba informować o 

przetwarzaniu danych (nie trzeba im przedstawiać klauzuli informacyjnej). Do pozostałych osób określonych w 

odpowiedzi wymagania dotyczące przekazania klauzuli informacyjnej mają zastosowanie.  


