
16 Czy istnieje może jakiś spis dla dokumentacji 
powykonawczej? 

Zamawiający udostępnia Spis treści do dokumentacji 
powykonawczej (T2) na żądanie oferenta. Oferenci, 
którzy dotychczas wystąpili z prośbą o udostępnienie 
załączników do Specyfikacji Przetargowej Prac 
Projektowych otrzymają taki spis automatycznie na 
adresy mailowe (plik Excel).  

17 W nawiązaniu do warunków technicznych w zakresie 
doświadczenia tj.: 
w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali 
samodzielnie, pełniąc funkcję projektanta, minimum 
4 zlecenia obejmujące przygotowanie pełnej 
dokumentacji projektowej (projektu budowlanego) 
oraz świadczenie usługi nadzoru autorskiego dla 
obiektów liniowych z dominującą branżą drogową, w 
tym C2-A dwóch w obszarze zabudowanym o 
wartości kosztorysowej co najmniej 1mln zł każdy 
prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za 
spełnienie tego warunku również zlecenie 
obejmujące przygotowanie pełnej dokumentacji 
projektowej (projektu budowlanego) oraz 
świadczenie usługi nadzoru autorskiego dla linii 
tramwajowej wraz z drogą w obszarze zabudowanym 
o wartości kosztorysowej kilkukrotnie przewyższającą 
1 mln zł. 

Zamawiający nie uzna propozycji Oferenta, jako 
spełnienie warunków technicznych w zakresie 
doświadczenia wymaganego w punkcie C2. 

18 Czy Zamawiający uzna za spełnione warunki 
techniczne, o których mowa w pkt III.2.C Ogłoszenia o 
przetargu, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje 
własnym kompletnym zespołem projektantów w 
każdej z branż, zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego, natomiast w zakresie warunku 
posiadania doświadczenia będzie polegał na 
referencjach swojej spółki matki. 

Zamawiający uzna za spełnione w zakresie warunku 

posiadanego doświadczenia doświadczenie spółki 

matki Oferenta, przy czym przez spółkę matkę 

rozumie się spółkę dominującą w rozumieniu 

Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), pod warunkiem 

dostarczenia potwierdzenia spełnienia wymagań 

określonych w art. 4 § 1 punkt 4 KSH dla spółki 

dominującej. Dodatkowo, w takim przypadku Oferent 

zobowiązany jest przedłożyć zobowiązanie spółki 

matki do wspierania go w realizacji zadania i 

dostarczenia na potrzeby wykonania zadania 

wymaganych zasobów. 

 

19 Dot. Listy sprawdzającej - Zwracamy się z prośbą o 
rezygnację z konieczności przedstawienia  kopii 
decyzji o pozwoleniu na budowę dla projektów, na 
które Oferent będzie powoływał się w referencjach, 
w przypadku jeśli referencje te wprost wskazują na 
fakt, że na podstawie sporządzonego projektu 
budowlanego inwestycja została zrealizowana. 

Zamawiający wyraża zgodę  na prośbę Wykonawcy, 
jednakże w razie jakichkolwiek odnośnych 
wątpliwości ze strony Zamawiajacego, Wykonawca 
może zostać poproszony o przekazanie pozwolenia 
na budowę podczas weryfikacji Oferty. 



20 Dot. § 1 ust. 1 Umowy oraz pkt 3.1.d. Specyfikacji - 
W kontekście § 1 ust. 1  Umowy, który mówi o tym, 
że projekty wykonawcze mają być sporządzone dla 
„wskazanych elementów projektowanej 
infrastruktury”, czy dobrze rozumiemy pkt. 3.1.d. 
Specyfikacji, że projekt wykonawczy ma dotyczyć 
tylko i wyłącznie elementów określonych niniejszą 
specyfikacją, czyli elementów określonych w pkt 
3.2.g. oraz, że Zamawiający nie wymaga sporządzenia 
projektów wykonawczych dla branży drogowej, 
odwodnienia, sieci i instalacji kanalizacji sanitarnej, 
wody pożarowej, wodociągowej, elektrycznej itd. 

Zamawiający potwierdza, że projekt wykonawczy ma 
być sporządzony tylko dla elementów wskazanych w 
Specyfikacji Przetargowej Zakresu Prac 
Projektowych. 

21 Dot. pkt 32.e Specyfikacji - prosimy o informację o 
jakich konkretnie budynkach jest mowa i czy 
zadaniem Wykonawcy będzie ponowne 
zaprojektowanie tych budynków na bazie wytycznych 
od Zamawiającego, czy też możliwe będzie 
wykorzystanie istniejącej dokumentacji projektowej, 
a jedynie zmiana lokalizacji budynków na planie 
zagospodarowania terenu.   

Zamawiający ma na myśli wszystkie budynki o 
których jest mowa w dotychczas powstałej 
dokumentacji, w tym w szczególności nowy 
kompleks bramowy. Projektowanie ww. budynku nie 
stanowi przedmiotu Zamówienia. Należy jednak ww. 
budynek zawrzeć w projekcie. 
Projektant w ramach prac projektowych winien 
zaprojektować w całości budynki stacji 
transformatorowych. 

Czy Zamawiający dysponuje wersją edytowalną 
dokumentacji projektowej (część graficzna i część 
opisowa) dla tych budynków i czy ma do niej prawa 
autorskie, na podstawie których przyszły Wykonawca 
będzie mógł wykorzystać tę dokumentację? 

Zamawiający posiada zarówno wersję edytowalną 
dokumentacji jak również prawa autorskie do niej a 
zatem Projektant wybrany w toku niniejszego 
Przetargu, będzie mógł wykorzystywać tę 
dokumentację. 

22 Zwracamy się z prośbą o dodanie do §3 Umowy 
ustępu nr 21 o brzmieniu: 
„21. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność 
odszkodowawczą wynikającą z jakiegokolwiek tytułu 
przewidzianego postanowieniami Umowy w tym w 
szczególności z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy, przy czym Strony 
ustalają, iż odpowiedzialność ta ograniczona jest do 
kwoty dwukrotności Wynagrodzenia Wykonawcy”. 
Intencją dodania tego zapisu jest ustalenie jakiegoś 
limitu odpowiedzialności Wykonawcy, gdyż w 
obecnym brzmieniu umowy limit ten jest 
nieograniczony. 

Zamawiający odniósł się do odpowiedzialności 
Projektanta w odpowiedzi na pytanie  9b powyżej. 

23 Ile czasu Zamawiający przewiduje na uzyskanie 
pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z naszą 
wiedzą, uzyskanie go w terminie 135 dni,  łącznie z 
wykonaniem projektów , nie jest możliwe. 

Zamawiający wskazuje, że uzyskanie wszelkich 
pozwoleń, decyzji opinii i analiz jest w zakresie 
Przedmiotu Zamówienia i jest w zakresie 
odpowiedzialności Projektanta, zatem Projektant 
winien sam oszacować czas potrzebny na ich 
uzyskanie. 
 
Jednocześnie zwracamy uwagę, że kryterium o 
którym mowa w punkcie 6.B Warunków Przetargu 
[Ocena Czasu na Wykonanie Zamówienia] nie jest 
kryterium decydującym o dopuszczeniu ofert do 
drugiego etapu  oceny punktowej ofert – ale właśnie 
jednym z kryteriów oceny punktowej ofert. 
 



24 jasne doprecyzowanie, ile czasu Zamawiający 
przewiduje na: 
- wykonanie koncepcji 
- wykonanie projektu budowlanego 
- wykonanie projektów wykonawczych 
- złożenie kompletnego, uzgodnionego wniosku o 
wydanie pozwolenia na budowę 
 
Zapisy § 4 ust. 1 Umowy, w tym zakresie, nie są 
spójne z zapisami  „Warunków przystąpienia do 
przetargu” rozdz. VIII pkt. 6.B (100-135 dni). 
Prosimy o skorygowanie terminów tak, aby zachować 
ich spójność w dokumentach przetargowych oraz aby 
wykonalne było sporządzenie dokumentacji 
projektowej w przewidzianym czasie.  

Zamawiajacy zastępuje wymóg określony w Umowie 
w §4 pkt 1 i pkt 5 jako  "Złożenie kompletnego, 
uzgodnionego z wymaganymi stronami, w tym w 
szczególności z ZMPG wniosku o wydanie 
pozwolenia na budowę do Urzędu Wojewódzkiego  - 
20.12.2017r." 
zapisem: 
"Złożenie kompletnego, uzgodnionego z 
wymaganymi stronami, w tym w szczególności z 
ZMPG wniosku o wydanie pozwolenia na budowę do 
Urzędu Wojewódzkiego  - ..........................(termin 
wskazany przez Oferenta w Ofercie)."  

25 W nawiązaniu do warunków technicznych w zakresie 
doświadczenia tj.: 
w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali 
samodzielnie, pełniąc funkcję projektanta, minimum 
4 zlecenia obejmujące przygotowanie pełnej 
dokumentacji projektowej (projektu budowlanego) 
oraz świadczenie usługi nadzoru autorskiego dla 
obiektów liniowych z dominującą branżą drogową, w 
tym  
C2-A dwóch w obszarze zabudowanym o wartości 
kosztorysowej co najmniej 1mln zł każdy prosimy o 
potwierdzenie, że  
C2-B dwóch w obszarze niezabudowanym o wartości 
kosztorysowej co najmniej 25 zł mln każdy.  
 
 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie 
zmiany. 



Pragniemy zasugerować zmianę w postaci: 
w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali 
samodzielnie, pełniąc funkcję projektanta, minimum 
4 zlecenia obejmujące przygotowanie pełnej 
dokumentacji projektowej (projektu budowlanego) 
oraz świadczenie usługi nadzoru autorskiego dla 
obiektów liniowych z dominującą branżą drogową, w 
tym  
C2-A dwóch w obszarze zabudowanym o wartości 
kosztorysowej co najmniej 1mln zł każdy prosimy o 
potwierdzenie, że  
C2-B dwóch w obszarze niezabudowanym o wartości 
kosztorysowej co najmniej 25 mln zł każdy.  
Lub  
w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali 
samodzielnie, pełniąc funkcję projektanta, minimum 
2 zlecenia obejmujące przygotowanie pełnej 
dokumentacji projektowej (projektu budowlanego) 
oraz świadczenie usługi nadzoru autorskiego dla 
obiektów liniowych z dominującą branżą drogową, w 
tym  
dwóch w obszarze zabudowanym o wartości 
kosztorysowej co najmniej 25 zł mln każdy. 

26 Na podstawie zapisów obowiązującej Ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych, Oferent 
zwraca się z prośbą o następującą zmianę §5 ust. 2 
Umowy:  
  
Obecne brzmienie: 
„Przejście autorskich praw majątkowych do 
Opracowania nastąpi z momentem przekazania 
Przedmiotu  umowy Zamawiającemu” 
  
Proponowane brzmienie: 
„Przejście autorskich praw majątkowych do 
Opracowania nastąpi z momentem przekazania 
Przedmiotu umowy Zamawiającemu oraz zapłaty 
przez Zamawiającego całości wynagrodzenia 
umownego za przekazany element przedmiotu 
umowy” 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie 
zaproponowanej zmiany. 



27 Biorąc pod uwagę przyznanie szerokich uprawnień 
Zamawiającemu względem uprawnień Wykonawcy 
(zamieszczenie w §4 ust. 3 wzoru „Umowy z 
Projektantem” możliwości wnoszenia 
nieograniczonych zmian do dokumentacji 
projektowej), mając na celu zrównoważenie 
interesów stron stosunku cywilnoprawnego, czy 
Zamawiający zgadza się na następującą zmianę treści 
ust. 3: 
  
Obecne brzmienie: 
„Przekazana dokumentacja projektowa powinna być 
przekazana Zamawiającemu w stanie kompletnym z 
punktu widzenia celu, któremu ma służyć. W terminie 
28 dni od dnia przekazania Przedmiotu umowy, 
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
nieodpłatnego wprowadzenia zmian, modyfikacji lub 
uzupełnień, jeżeli elementy Przedmiotu mu wydane 
zostały wykonane w sposób nieprawidłowy lub 
niepełny, wskazując jednocześnie termin na ich 
dokonanie” 
  
Proponowane brzmienie: 
„Przekazana dokumentacja projektowa powinna być 
przekazana Zamawiającemu w stanie kompletnym z 
punktu widzenia celu, któremu ma służyć. W terminie 
28 dni od dnia przekazania Przedmiotu umowy, 
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
nieodpłatnego wprowadzenia zmian, modyfikacji lub 
uzupełnień, jeżeli elementy Przedmiotu mu wydane 
zostały wykonane w sposób nieprawidłowy lub 
niepełny ze względu na przepisy prawa lub 
uprzednie pisemne wytyczne Zamawiającego, 
wskazując jednocześnie termin na ich dokonanie” 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie 
zaproponowanej zmiany. 

 


