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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. 

 

W związku z ogłoszeniem ww. postępowania Zamawiający otrzymał następujące pytania od podmiotów 

potencjalnie zainteresowanych udziałem w postępowaniu: 

 

1. Prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji gdy wykonawca przedłożył Zamawiającemu Załącznik nr 
3 (tj. Zobowiązanie do zachowania poufności) w jednym  egzemplarzu (a drugi pozostawił do 
własnej dyspozycji), przed terminem składania ofert na Etapie 1 – nie jest zobligowany do 
składania kolejny raz w/w Zobowiązania pomimo wymogu sformułowanego w Rozdz. XI pkt. 1 
b.”. 

2. Czy opinia bankowa załączona do ofert ma być wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed 
upływem terminu składania ofert jak zostało podane w rozdz. IX , pkt 3, ppkt 2 , czy ma być 
wystawiona  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, jak zostało 
zapisane zaś w rozdz. XI,  lit  n) Zapytania ofertowego 

3. W związku z faktem, iż Załącznik 3 do zapytania ofertowego - Zobowiązanie do zachowania 
poufności został sporządzony w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron, prosimy 
o potwierdzenie iż po przekazaniu oryginału do Inwestora drugi oryginał pozostaje dla 
Wykonawcy a do wniosku należy załączyć kopię podpisanego przez Wykonawcę załącznika nr 
3. 

4. W aspekcie konieczności podpisania Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią materiałów 
przetargowych tj. Załącznika nr 10 do zapytania ofertowego prosimy o potwierdzenie, iż po 
przekazaniu oryginału Załącznika nr 3 Inwestor udostępni Wykonawcy „Dokumentację 
projektową” o której mowa jest w Załączniku nr 10. 

 

 

ODPOWIEDZI: 
Ad. 1 
Zamawiający, informuje że w sytuacji, gdy Wykonawca przedłożył Zamawiającemu Załącznik nr 3 (tj. 
Zobowiązanie do zachowania poufności) w oryginale przed terminem złożenia ofert – w takim przypadku 
Wykonawca do oferty jest zobligowany złożyć kopię  w/w Zobowiązania. 

Ad. 2 
Zamawiający wyjaśnia, iż opinia bankowa załączona do oferty powinna być wystawiona nie wcześniej niż 
1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert jak zostało to określone w rozdz. IX, pkt 3, ppkt 2. 
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Ad. 3 

Zamawiający potwierdza, iż po przekazaniu oryginału Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego - 
Zobowiązanie do zachowania poufności do Inwestora drugi oryginał pozostaje dla Wykonawcy, a 
do oferty na Etapie 1 należy załączyć kopię podpisanego przez Wykonawcę oświadczenia. 

 
Ad. 4 
Zamawiający, informuje że  dokumentacja projektowa wyspecyfikowana w Załączaniu nr 1 „Zestawienie 
dokumentów składających się na dokumentację projektową”  w części obejmującej Etap 2 postępowania 
zostanie udostępniona  Wykonawcom zakwalifikowanym do Etapu 2 postępowania, a następnie 
dokumentacja w części obejmującej Etap 3 postępowania  zostanie  przekazana Wykonawcom 
zakwalifikowanym do Etapu 3 postępowania. 

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego w pkt. XII. 1., 2., 3. Załącznik nr 10 Oświadczenie o zapoznaniu 
się z treścią materiałów przetargowych należy złożyć wraz z ofertą składaną na Etapie 2 i Etapie 
3. Załącznik ten nie jest wymagany na Etapie 1. 


