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GŁÓWNY KSI ĘGOWY  
NADWI ŚLAŃSKIEGO ODDZIAŁU 

STRAŻY GRANICZNEJ 
im. Powstania Warszawskiego 

Nw-FI-……../16 
 

a/a 
 
Dot.: postępowania nr 4/FI/AG/16 prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na robotę budowlaną  pn. „Rozbudowa Budynku PDOZ (areszt) 
przy ul. Żwirki i Wigury 1c w Warszawie”. 

 
Szanowni Państwo, 
 
uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania od potencjalnego Wykonawcy, 

w brzmieniu przytoczonym poniżej, w trybie przewidzianym w art. 38 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze.zm), na które Zamawiający udziela 
następujących odpowiedzi:  
 
Pytanie 1: Termin wykonania zamówienia podany w ogłoszeniu to 30.09.2018r., natomiast termin 
wykonania zamówienia podany we wniosku o dopuszczenie do udziału w zamówieniu to 18.09.2018r. 
Prosimy o podanie właściwej daty. 
Odpowiedź: Właściwy termin wykonania zamówienia to 30.09.2018r.  
 
Pytanie 2: W ogłoszeniu o zamówieniu na niniejsze roboty budowlane dokumenty wymienione w punkcie 
III.4., (tj. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, ZUS, odpis KRS, informacja z KRK, oświadczenie o 
przynależności do grupy kapitałowej) oraz dokumenty wymienione w punkcie III.5. (informacja z banku, 
wykaz robót budowlanych) powinny być złożone przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego. Punkt 
III.6. ogłoszenia również zawiera informację o złożeniu przez wykonawcę wykazu robót na wezwanie 
Zamawiającego. Jednocześnie, w punkcie IV. 1.6. ogłoszenia zawarta jest informacja o zaproszeniu do 
złożenia ofert tych wykonawców, którzy spełnią warunek wykonania prac budowlanych, co sugeruje 
konieczność dołączenia wykazu do składanego wniosku. 
Zgodnie z punktem IV.5. dokumentu zawierającego wzór wniosku o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu wyżej wymienione dokumenty, z wyjątkiem oświadczenia o przynależności do grupy 
kapitałowej, należy dołączyć do składanego wniosku. Prosimy o jednoznaczne określenie, które 
z dokumentów są wymagane jako załączniki do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a które 
należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego? 
Odpowiedź: W treści ogłoszenia pojawiają się zapisy „na wezwanie zamawiającego” są one automatycznie 
generowane przez system Biuletynu Zamówień Publicznych i Zamawiający nie ma możliwości ich zmiany. 
Na stronie internetowej Zamawiającego został umieszczony dokument „Wniosek o dopuszczenie do udziału 
w postepowaniu WOD” i to według niego należy przygotować i złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału 
w postpowaniu. 
 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część WOD i należy je uwzględnić podczas 
przygotowywania wniosku. 

 
 

Z poważaniem 
 

płk SG Krzysztof CZYŻ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


