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Pytania i odpowiedzi do przetargu  

Projekt P-17-13-PO.12 Projekt RailRMG – 2-gi etap rozbudowy bocznicy DCT  

 

Lp. Pytanie Odpowiedź 

1 W związku z zaistniałą sytuacją w kraju 

(stan pandemii wywołany zakażeniami 

wirusem SARS-CoV-2) Oferent, zwraca 
się z prośbą o ponowne wyznaczenie 

terminu odbycia wizji lokalnej na 
terenie DCT. Wskazana sytuacja w 

znaczący sposób ogranicza możliwości 
organizacyjno – kadrowe spółki. Dobór 

osób, organizacja ich transportu, 

wyposażenie w odpowiednie środki, 
przebiega z zachowaniem odpowiednich 

procedur obowiązujących w tej chwili w 
spółce, co powoduje, że tak krótki 

termin na odbycie wizji lokalnej 

wyznaczony przez Zamawiającego 
pierwotnie na dzień 28.05.2020 r., 

poprzedzony odbyciem obowiązkowego 
szkolenia, nie mógł zostać przez nas 

dotrzymany. Stąd mając na uwadze 
znaczenie wizji lokalnej w procesie 

ofertowania (rzetelna wycena wszelkich 

elementów przedmiotu zamówienia z 
uwzględnieniem warunków 

terenowych) proponujemy wyznaczenie 
takiego terminu na dzień 16.06.2020r. 

 

Wizja lokalna zgodnie z Harmonogramem przetargu została 
przeprowadzona dnia 28.05.2020. 
W nawiązaniu do próśb Zamawiający wyraża zgodę na 
przeprowadzenie kolejnej wizji terenu. Wizja odbędzie się dnia 
15.06.2020 o godzinie 12 na Terenie DCT. Zbiórka przed głównym 
wejściem do budynku DCT. Należy z minimum jednio dniowym 
wyprzedzeniem przesłać na adres e-mail imienne zgłoszenie oraz 
obowiązkowo przedstawić Certyfikat przejścia szkolenia BHP 
dostępnego na stronie internetowej DCT: 
https://context.training/tms/dctgdansk/subcontractors_couriers/ 

2 Z uwagi na krótki czas na zapoznanie 
się z dokumentacją projektową od 
czasu publikacji Ogłoszenia o przetargu 
(22.05.2020) do czas odbycia 
obowiązkowej wizji w terenie 
(28.05.2020) zwracamy się z prośbą o 
ponowne zorganizowanie wizji na 
terenie DCT. W ocenie Wykonawcy do 
prawidłowego opracowania oferty 
zalecane jest w pierwszej kolejności 
zapoznanie się z dokumentacją 
projektową a następnie wizja lokalna w 
celu weryfikacji warunków w jakich 
będzie realizowane zamówienie.  Wizja 
lokalna w terenie jest niezbędna do 
oszacowania ryzyka związanego ze 
specyficznymi cechami lokalizacji, w 
których ma być zrealizowane 
zamówienie.  W nawiązaniu do 
powyższego prosimy pozytywne 
rozpatrzenie naszej prośby i ponowną 
organizację wizji w terenie. 

Wizja lokalna zgodnie z Harmonogramem przetargu została 
przeprowadzona dnia 28.05.2020. 
W nawiązaniu do próśb Zamawiający wyraża zgodę na 
przeprowadzenie kolejnej wizji terenu. Wizja odbędzie się dnia 
15.06.2020 o godzinie 12 na Terenie DCT. Zbiórka przed głównym 
wejściem do budynku DCT. Należy z minimum jednio dniowym 
wyprzedzeniem przesłać na adres e-mail imienne zgłoszenie oraz 
obowiązkowo przedstawić Certyfikat przejścia szkolenia BHP 
dostępnego na stronie internetowej DCT: 
https://context.training/tms/dctgdansk/subcontractors_couriers/ 
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