
W odpowiedzi na pytania oferentów dot. przetargu  

P-12-5.PO32 Projekt budowlany nowego nabrzeża wraz z przyległymi placami składowymi na terenie Portu 

Gdańsk (Polska), Zamawiający (DCT) publikuje odpowiedzi: 

Nr Data Dotyczy 
1 07/10/2013 Zakres badań geologicznych i geotechnicznych 

Pytanie: „W związku z faktem, że badania geologiczne na lądzie i na wodzie stanowią znaczący koszt oferty, prosimy o uszczegółowienie 
parametrów tych badań tj. głębokości wierceń, siatki wierceń, ilości otworów itp.” 

Odpowiedź: DCT wprowadza do Dokumentacji przetargowej zmiany precyzujące zakres badan geologicznych i geotechnicznych. Zmienione zostały 
odpowiednio: 
- Założenia Projektowe (załącznik 1 do Warunków Przetargu) w punkcie 3.6; 
- Załącznik 4 do Warunków Przetargu (Zestawienie Ceny Ofertowej i Terminów Zakończenia). 

 



 

Nr Data Dotyczy 
2 09/10/2013 Sprecyzowanie intencji DCT co do zakresu usług, czasu oraz kryteriów 

Pytanie: n/d 

Wyjaśnienie: Dla uniknięcia wątpliwości co do zakresu usług świadczonych przez Projektanta na rzecz DCT, Zamawiający wyjaśnia: 
 
(i) w punkcie III.2.C.2. Ogłoszenia o przetargu i w korespondującym z nim punkcie e) Załącznika 6 do Warunków Przetargu, Zamawiający 
precyzuje, że przedmiotowe kryterium wartości kosztorysowej netto 50.000.000,00 (pięćdziesiąt milionów) zł dotyczy każdego z 
przedstawionych przez Uczestnika na spełnienie tego kryterium zleceń; 
 
(ii) w punkcie III.2.C.2. Ogłoszenia o przetargu i w korespondującym z nim punkcie e) Załącznika 6, Zamawiający precyzuje, że gdy mowa o 

„co najmniej jednym zleceniu, które obejmowało zaprojektowanie co najmniej 200 mb nabrzeża przemysłowego w porcie morskim 

służącego do przeładunku towarów”, w intencji Zamawiającego chodziło o zlecenie, które „obejmowało zaprojektowanie co najmniej 200 

mb nabrzeża przemysłowego służącego do przeładunku towarów zlokalizowanego w porcie morskim”. Charakterystyka celu („przeładunek 

towarów”) dotyczy nabrzeża, nie natomiast portu morskiego w którym jest ono zlokalizowane; 

(iii) zakres usług Projektanta obejmuje zapewnienie wszelkich wymaganych uzgodnień Projektu Budowlanego, w tym również uzyskanie 

pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. W rozumieniu Zamawiającego oznacza to przeprowadzenie przez Projektanta na 

własny koszt i ryzyko badań o których mowa w Art. 36.1.12 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. 

poszukiwania ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń 

elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania. Odpowiednie zmiany precyzujące zakres usług Projektanta w tej części zostały 

wprowadzone w Załączniku 2 do wzoru umowy oraz w Załączniku 4 do Warunków Przetargu (Zestawienie Ceny Ofertowej i Terminów 

Zakończenia); 

(iv) w celu ułatwienia Uczestnikom zrozumienia oczekiwań Zamawiającego co do przebiegu realizacji przedmiotu zamówienia (a także 
całej Inwestycji), Zamawiający dodaje do Ogłoszenia o przetargu „Załącznik 1 – Orientacyjny przebieg realizacji zamówienia oraz 
Inwestycji”. 

 


