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Pytanie
Prosimy o uszczegółowienie czy oferta
ostatecznie ma zostać złożona w formie
elektronicznej czy papierowej. Zapisy w
Ogłoszeniu i Warunkach Przetargu wydają
się sprzeczne.

Odpowiedź
Oferta winna być złożona w formie pisemnej elektronicznej,
przesłana na adres email: tenders@dctgdansk.com w
terminie zgodnym z harmonogramem przetargu.
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Prosimy o informację czy wymagane
osoby na poszczególnych specjalnościach,
którymi ma dysponować wykonawca
muszą posiadać uprawnienia do
projektowania i kierowania robotami
jednocześnie? Czy Zamawiający
przewiduje możliwość zgłoszenia osób,
które posiadają wyżej wymienione
uprawnienia rozdzielnie (tj. osobno osobę
z uprawnieniami do projektowania i
osobno osobę do kierowania robotami).

Wykonawca winien zapewnić personel spełniający
wymagania i posiadający odpowiednie uprawnienia,
jednakże nie jest wymagane aby jedna osoba posiadała
zarówno uprawnienia projektowe jak i wykonawcze w danej
specjalności.
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Czy jest możliwość łączenia specjalności
wymienionych w punkcie C3[Wymagania
kadrowe]? Czy każda z funkcji musi być
pełniona przez jedną osobę?

Zamawiający wyraża zgodę na łączenie specjalności
wskazanych w punkcie C3 [Wymagania kadrowe] Ogłoszenia
o przetargu.
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Szanowni Państwo, z uwagi na obecną
sytuację jaka panuje w kraju
spowodowaną wirusem COVID-19, a co za
tym idzie pewne utrudnienia np. w
pozyskiwaniu kluczowych ofert od
dostawców, zwracamy się z prośbą o
przesunięcie terminu złożenia oferty do
19.06.2020r.

Zamawiający zmienia termin złożenia ofert na 12.06.2020r. i
odpowiednio modyfikuje Harmonogram przetargu zawarty
w punkcie IV Warunków przetargu.
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Prosimy o udostępnienie dokumentów w
wersji edytowalnej (między innymi
Załączniki do SIWZ).
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Oferent zwraca się z uprzejmą prośbą o
udostępnienie ścieżki dostępu, na której
umieszczone zostały Załączniki do Wzoru
Umowy (za wyjątkiem jednego pliku:
"Załącznika nr 1 Wymogi
Zamawiającego"), który wchodzi w skład
Dokumentacji Przetargowej w/w
Postępowania.

Zamawiający udostępnił kilkaset dokumentów w ramach
postępowania przetargowego zatem prosimy o wskazanie
konkretnych dokumentów o których wersje edytowalne
Państwo wnioskujecie.
Przesyłam linki do wszystkich niezbędnych dokumentów.
Linki dostępne są już na naszej stronie internetowej
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Prosimy o przesunięcie terminu składania
ofert po 15.06 w związku z okresem
urlopowym (długi weekend) i
nieobecnością części pracowników, co
znacząco utrudni rzetelne przygotowanie
oferty.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu złożenia
Oferty z 12.06.2020 na 24.06.2020.
Pozostałe terminy Harmonogramem przetargu zmieniono w
sposób następujący:
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