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Warszawa, 20 lutego 2019 roku 

Zestaw odpowiedzi nr 15 

Pytania i odpowiedzi są numerowane w sposób ciągły w kolejności w jakiej są przesyłane do Zamawiającego. 

Dotyczy postępowania nr 54/PN/2018 na wybór Generalnego Wykonawcy budowy budynków biurowo 
usługowych „Marina Office” z garażem podziemnym, infrastrukturą, drogami, zjazdami, placem miejskim, 
kolektorem oraz zagospodarowaniem terenu (Obiekt), z możliwością etapowania Inwestycji na działkach 
2975, 2977, 2978, 2979, 2976, 2990, 2985, 2971, 2967, 2974, 2980, 3119 /4, 3080, 3091, 3100 w obrębie 0026 
Śródmieście przy ul. Hryniewickiego w Gdyni, wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji pozwolenia na 
użytkowanie. 

W związku z ogłoszeniem ww. postępowania Zamawiający otrzymał następującą prośbę od podmiotu 

potencjalnie zainteresowanego udziałem w postępowaniu: 

 

Pyt. nr 112 

Prosimy o uzupełnienie ilości przedmiarowych w tabelach z folderu: Poz. 7 TABELE.zip. 

Odp. nr 112 

Zmawiający informuje, że nie przekaże więcej przedmiarów. Wykonawca jest zobowiązany do wersyfikacji 

przekazanych przedmiarów oraz uzupełninia braków. 

 

Pyt. nr 113 

W związku z dopuszczeniem przez Państwa przekazywania uwag do umowy przed złożeniem oferty, prosimy 

o rezygnację przez Zamawiającego z wymogu składania na etapie 1a załącznika nr 12 - Oświadczenie 

o gotowości przedstawienia wymaganych polis ubezpieczeniowych. W załączniku nr 12 należy dokonać zmiany 

zapisów zgodnie z przyjętymi zmianami zapisów do Umowy. 

Prosimy o potwierdzenie, że do oferty etapu 1a należy złożyć tylko polisę od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności. 

Odp. nr 113 

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. I Zapytania ofertowego Etap 1a obejmuje złożenie oferty, rozumianej 

jako komplet dokumentów formalnoprawnych, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

określonych w pkt. IX Zapytania oraz uwag do umowy. 

Analizując postanowienie pkt. IX Zapytania należy zwrócić uwagę na ust. 5 – Posiadanie ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej. Zamawiający określił, że aby spełnić warunek w zakresie ubezpieczenia należy wraz 

z ofertą złożyć Załącznik nr 12 do Zapytania stanowiący oświadczenie Wykonawcy o zobowiązaniu do 
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przedstawienia wymaganych polis ubezpieczeniowych. Potwierdza to również pkt XI Zapytania, w którym w ust. 

1.1. lit. q wskazano, iż do oferty składanej na Etapie 1a powinien być dołączony Załącznik nr 12 do Zapytania. 

Biorąc pod uwagę powyższe wskazać należy, iż oczekiwania Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia zostały 

już zdefiniowane na tym etapie (w treści Załącznika nr 12) i nie przewiduje się negocjacji w tym zakresie. Zwrócić 

należy przy tym uwagę, iż oświadczenie stanowiące Załącznik nr 12 dotyczy „gotowości przedstawienia 

wymaganych polis ubezpieczeniowych” w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, w związku z czym 

przedłożenie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej nie jest wymagane na moment składania 

oferty w Etapie 1a. 

 

Pyt. nr 114 

Czy możliwe jest przesunięcie terminu składania ofert etapu 1a na dzień 06.03.2019? Ze względu na 

konieczność pozyskania zewnętrznych dokumentów niezbędnych do złożenia oferty etapu 1a, potrzebujemy 

więcej czasu na jej przygotowanie. 

Odp. nr 114 

Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości przesunięcia terminu składania ofert etapu 1a na 

06.03.2019 r. 


