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Dotyczy postępowania nr 29/PN/2019 na Wyboru Wykonawcy dokumentacji projektowo-

wykonawczej oraz wykonania na jej podstawie w formule „zaprojektuj i zbuduj” aranżacji holu 

wejściowego z przebudową fragmentu elewacji, utworzenia strefy palarni oraz chillout roomu w 

budynku Kaskada City przy al. Jana Pawła II 12 w Warszawie 

 

W związku z ogłoszeniem postępowania nr 29/PN/2019 na Wyboru Wykonawcy dokumentacji 

projektowo-wykonawczej oraz wykonania na jej podstawie w formule „zaprojektuj i zbuduj” aranżacji holu 

wejściowego z przebudową fragmentu elewacji, utworzenia strefy palarni oraz chillout roomu w budynku 

Kaskada City przy al. Jana Pawła II 12 w Warszawie Zamawiający otrzymał następujące pytania od 

potencjalnych Wykonawców: 

 

Pytanie nr 1 : 
W nawiązaniu do prowadzonego przez Państwa postępowania nr 29/PN/2019 dotyczącego wyboru 
Wykonawcy dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz wykonania na jej podstawie w formule 
„zaprojektuj i zbuduj” aranżacji holu wejściowego z przebudową fragmentu elewacji, utworzenia strefy 
palarni oraz chillout roomu w budynku Kaskada City przy al. Jana Pawła II 12 w Warszawie zwracamy się 
z uprzejmą prośbą wydłużenia terminu składania ofert, jeśli była by taka możliwość, do 10.07.2019. …. 
 
Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający informuje, iż termin złożenia ofert został przedłużony do dnia 10 lipca 2019 roku do godz. 

14.00. 

 

Pytanie nr 2 
W nawiązaniu do toczącego się postępowania nr 29/PN/2019 aranżacja holu wejściowego z przebudową 
fragmentu elewacji, utworzenia strefy, palarni oraz chillout roomu w budynku Kaskada City prosimy o 
zmianę zapisu SWIZ dotyczącej gwarancji. 
Wnosimy o zmianę zapisów na: 
„Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty na okres 36 miesięcy, oraz na materiały, 
instalacje i urządzenia zgodnie z gwarancją producenta, 
3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi na roboty na okres 36 miesięcy, oraz na materiały, 
instalacje i urządzenia zgodnie z gwarancją producenta,” 
 
Odpowiedź nr 2:  
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę warunków gwarancji określonych w treści 
dokumentacji przetargowej i podtrzymuje warunek udzielenia gwarancji jakości oraz rękojmi na okres 36 
m-cy 
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Pytanie nr 3 
W nawiązaniu do toczącego się postępowania nr 29/PN/2019 aranżacja holu wejściowego z przebudową 
fragmentu elewacji, utworzenia strefy, palarni oraz chillout roomu w budynku Kaskada City proszę o 
wyjaśnienie czy w niniejszym postępowaniu wymagane jest wadium? W Zapytaniu ofertowym nie ma 
informacji o wysokości kwoty wadium, natomiast w wykazie dokumentów, które należy dołączyć do oferty 
w pkt. XI. 1. f. został wyszczególniony dokument: "potwierdzenie wniesienia wadium".  
Prosimy o wyjaśnienie powyższej kwestii. 
 
Odpowiedź nr 3:  
Zamawiający wyjaśnia, iż w postępowaniu nr 29/PN/2019 aranżacja holu wejściowego z przebudową 
fragmentu elewacji, utworzenia strefy, palarni oraz chillout roomu w budynku Kaskada City przy al. Jana 
Pawła II 12 w Warszawie nie jest wymagane wniesienie wadium. 
Na stronie internetowej błędnie znalazła się informacja dotycząca wniesienia wadium w wysokości 5 000 
zł. Błędny też jest zapis w zapytaniu ofertowym w pkt. XI. 1. f. i ulega on skreśleniu. 


