
Polski Holding Nieruchomości S.A. 

00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12  

tel. +48 22 850 91 00, fax +48 22 850 91 01  

www.PHNSA.pl 

 
 

 

 

     
Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS nr  0000383595 

NIP 525-250-49-78, REGON 142900541 

Kapitał zakładowy w pełni wpłacony 46.814.672,00 zł 

        Warszawa, 24 kwietnia 2019 roku 

Dotyczy postępowania nr 17/PN/2019 w sprawie wyboru Generalnego Wykonawcy inwestycji polegającej 
na budowie BUDYNKU BIUROWEGO INTRACO PRIME Z USŁUGAMI, GARAŻEM PODZIEMNYM, 
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, DOJAZDAMI, DOJŚCIAMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU na 
działce nr ewid. 21 w obrębie 5-01-03 przy ul. Stawki 2 w Warszawie wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji 
pozwolenia na użytkowanie. 

 

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

zainteresowanego udziałem w postępowaniu: 

1. Zwracam się z zapytaniem oraz uprzejmą prośbą o udzielnie odpowiedzi na pytania j.n.: 

I. Czy w celu otrzymania Dokumentacji Projektowej niezbędne jest wykonanie czynności zgodnie z Zapytaniem 

Ofertowym pkt VIII ppkt a. – e. (jak w przypadku Umowy) czy też  wystarczy przesłanie do Państwa  „Zobowiązania 

do zachowania poufności” ?  

II. Czy jest możliwe spotkanie i wizja lokalna w terminie wcześniejszym niż zostało to wskazane w Zapytaniu 

Ofertowym pkt VII (po zakwalifikowaniu do Etapu 2) ?  

ODPOWIEDŹ 

Ad. 1 

Zamawiający wyjaśnia, iż: 

1. Dokumentacja Projektowa zostanie udostępniona Oferentom w Etapie 2 postępowania.  
Zgodnie z pkt. VIII ppkt 5 Zapytania Ofertowego Dokumentacja dla Etapu 2 zostanie udostępniona 
Wykonawcom, którzy złożyli ważną ofertę na Etapie 1, potwierdzili spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu i zostali zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania. 
 

2.   nie jest możliwe spotkanie i wizja lokalna w terminie wcześniejszym, niż zostało to ustalone w 
Zapytaniu Ofertowym. Dopiero po zakwalifikowaniu się do Etapu 2, przed złożeniem oferty cenowej 
w ramach Etapu 2, konieczne jest dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej terenu objętego 
przedmiotem zamówienia. 
 

 

INFORMACJA 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego pkt. VIII. 1. Projekt 

umowy zostanie udostępniony Wykonawcom po złożeniu w siedzibie Zamawiającego Zobowiązania do 

zachowania poufności w oryginale wraz z wymaganymi załącznikami. 

 


