
 
 

 

Warszawa,  28  stycznia 2022 r. 

 

Wyjaśnienia  

do otrzymanych pytań związanych z zapytaniem ofertowym nr 1 z dnia 25 stycznia  

2022 r., dotyczącym wynajmu  infrastruktury pod zabudowę targową w ramach 

realizowanego zadania pt.: „Organizacja 63rd European Commodities Exchange 

Warsaw 2023” 

 

Pytania: 

Punkt IX.8 wskazuje, iż zwrot wadium następuje niezwłocznie po (…) unieważnieniu 

postępowania. Z kolei  w punkcie XVI.1 jest mowa o zakończeniu postępowania bez wyboru 

żadnej z ofert, natomiast brak jest informacji o zwrocie wadium w takim przypadku (zarówno 

w pkt IX jak i XVI). Czy wobec tego pod pojęciem unieważnienia postępowania rozumieć 

należy brak wyboru żadnej oferty? A jeśli nie, to prosimy o wskazanie i potwierdzenie, iż w 

przypadku braku wyboru jakiejkolwiek oferty wadium jest zwracane i w jakim terminie. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy o którym mowa w punkcie XII.3 oraz w załączniku 2 do 

zapytania ofertowego powinien dotyczyć założeń terminowo finansowych danego projektu. 

Przedmiotem zapytania jest jednak kwestia przygotowania i udostępnienia infrastruktury 

(generalnie chodzi o najem powierzchni w konkretnym terminie 2023 roku). Z istoty tego 

przedmiotu wynika, iż w toku realizacji umowy nie będzie wykonywany/tworzony przedmiot 

czy też nie będzie to ciągłe świadczenie usług z czym można by powiązać płatności 

(harmonogram: etap realizacji - % płatności). Czy wobec powyższego harmonogram 

uwzględniający terminy i wysokości płatności rat czynszu – bez powiązania z konkretnymi 

czynnościami ze strony Oferenta – będzie spełniał formalne wymogi oczekiwanego przez 

Państwa harmonogramu? Oraz czy w takim harmonogramie należy wskazać także konkretną 

datę oddania infrastruktury pod zabudowę targową? 

 

Odpowiedzi Zamawiającego: 

Ad. 1 

Tak, zwrot wadium nastąpi niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub 

unieważnieniu postępowania lub w przypadku zakończenia postępowania bez wyboru żadnej  

z ofert. 

  

Ad 2. 

Tak, taki harmonogram będzie spełniał oczekiwania, co wynika ze specyfiki tego zakresu 

zamówienia. Jednocześnie, w nawiązaniu do wcześniej upublicznionych informacji odnośnie 

terminu oddania infrastruktury pod zabudowę targową, wstępny harmonogram wygląda 

następująco (co powinno być zawarte w ofercie): 

Montaż: 

➢ 10.10.2023 r. - godz. 8:00 - 22:00 

➢ 11.10.2023 r. - godz. 8:00 - 22:00 

Wydarzenie: 

➢ 12.10.2023 r. - godz. 13:00 - 18:00 (godziny właściwego wydarzenia) 

➢ 13.10.2023 r. - godz. 9:00 - 17:00 (godziny właściwego wydarzenia) 

Demontaż̇ 

➢ 14.10.2023 r. - do godz. 8:00. 


