Pytania i odpowiedzi do przetargu
Projekt P-17-13-PO.12 Projekt RailRMG – 2-gi etap rozbudowy bocznicy DCT

Lp.
Pytanie
W
związku
z
zaistniałą sytuacją
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Odpowiedź
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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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/

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.

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
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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.
W związku z dzisiejszą wizją
lokalną na terenie DCT oferent
zwraca się z wnioskiem o
przedłużenie terminu składania
pytań do przetargu, ze względu
na pojawienie się nowych
wątpliwości co do zakresu oraz
możliwości
wykonania
niektórych prac w ramach
inwestycji.
Prosimy o wyjaśnienie do
wymogu C3 [Wymagania
kadrowe] C3-1 dysponują
osobami uprawnionymi do
wykonywania samodzielnych
funkcji
technicznych
w
budownictwie zgodnie z
polskim
prawem
albo
posiadającymi
odpowiadające
im
uprawnienia
do
wykonywania takich funkcji
na terenie Unii Europejskiej
zgodnie
z
dyrektywą
2005/36/WE
Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej z dnia 7
września 2005 r. w sprawie
uznawania
kwalifikacji
zawodowych Dz. U. UE L 255
z 30.09.2005 r., a w
szczególności
osobami
posiadającymi uprawnienia
budowlane bez ograniczeń

W związku z wizją terenu przeprowadzoną 15.06.2020 Zamawiający
wyraża zgodę na zmianę terminu na zadawanie pytań.
Jednocześnie zmianie ulega Harmonogram przetargu jak poniżej:

Odp. do punktu a – Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył
osoby posiadające wymagane uprawnienia bez ograniczeń do
projektowania oraz osoby posiadające wymagane uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Nie jest wymagane
aby była to ta sama osoba w danej specjalności/branży.
Odp. do punktu b – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
jedna osoba będzie posiadała wymagane uprawnienia zarówno do
projektowania jak i kierowania robotami budowlanymi i/lub w kilku
branżach.
Odp. do punktu c - Tak
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do
projektowania
i
kierowania
robotami
budowlanymi bez ograniczeń
w
następujących
specjalnościach:
- konstrukcyjno-budowlanej ,
- kolejowej,
- instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych
i
elektroenergetycznych
-instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych
- instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych
a. Czy osoby uprawnione
do
wykonywania
samodzielnych funkcji
technicznych
w
budownictwie muszą
posiadać
zarówno
uprawnienia
projektowe
jak
i
wykonawcze?
b. Czy Zamawiający uzna
warunek za spełniony
gdy Wykonawca będzie
dysponował
jedną
osobą
posiadającą
uprawnienia z kilku
branż?
c. Czy Zamawiający uzna
warunek za spełniony
gdy Wykonawca będzie
dysponował
jedną
osobą
posiadającą
uprawnienia
projektowe a drugą
osobę
posiadająca
uprawnienia
wykonawcze?
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Prosimy o zmianę zapisu
wymogu C2 [Doświadczenie] C21 w okresie ostatnich 3 lat przed
datą
publikacji
niniejszego
Ogłoszenia
o
przetargu,
wybudowali oraz przeprowadzili

Zamawiający zmienia wymóg C2-1 z Ogłoszenia o przetargu z:
„ C2-1 w okresie ostatnich 3 lat przed datą publikacji niniejszego
Ogłoszenia o przetargu, wybudowali oraz przeprowadzili rozruch i
zakończone pozytywnym protokołem odbioru oddanie do użytkowania
co najmniej dwóch inwestycji, których zakres obejmował przebudowę
bocznicy kolejowej pod ruchem lub roboty kolejowe realizowane pod
3

rozruch
i
zakończone
pozytywnym protokołem odbioru
oddanie do użytkowania co
najmniej dwóch inwestycji,
których
zakres
obejmował
przebudowę bocznicy kolejowej
pod ruchem lub roboty kolejowe
realizowane pod ruchem, przy
wykorzystaniu sił własnych, dla
długości
użytkowej
torów
minimum 20 km każda. Pod
ruchem oznacza, że roboty
budowlane odbywały się na torze
lub w odległości nie większej niż
1m od toru na którym odbywał
się
normalny,
zgodny
z
rozkładem
ruch
pojazdów
kolejowych o częstotliwości
przejazdu nie rzadszej niż co 1
godzinę), dostosowując go do
zakresu niniejszego przetargu
czyli 6 km toru wraz z rozjazdami
oraz do wymogów bhp czyli
wykonywania
robót
przy
zamkniętym torze. Proponujemy
zmianę zapisu na:
C2 [Doświadczenie] C2-1 w
okresie ostatnich 5 lat przed
datą publikacji niniejszego
Ogłoszenia o przetargu,
wybudowali
oraz
przeprowadzili rozruch i
zakończone
pozytywnym
protokołem odbioru oddanie
do użytkowania co najmniej
dwóch inwestycji, których
zakres
obejmował
przebudowę
bocznicy
kolejowej
lub
roboty
kolejowe, przy wykorzystaniu
sił własnych, dla długości
budowlanej torów minimum
6 km każda, w tym po
minimum 5 rozjazdów.
Roboty budowlane odbywały
się obok czynnego toru na
którym
odbywał
się
normalny,
zgodny
z
rozkładem ruch pojazdów
kolejowych o częstotliwości
24 pojazdy/pociągi na dobę.

ruchem, przy wykorzystaniu sił własnych, dla długości użytkowej torów
minimum 20 km każda. Pod ruchem oznacza, że roboty budowlane
odbywały się na torze lub w odległości nie większej niż 1m od toru na
którym odbywał się normalny, zgodny z rozkładem ruch pojazdów
kolejowych o częstotliwości przejazdu nie rzadszej niż co 1 godzinę).”
na
„ C2-1 w okresie ostatnich 5 lat przed datą publikacji niniejszego
Ogłoszenia o przetargu, wybudowali i zakończyli pozytywnym
protokołem odbioru oddanie do użytkowania co najmniej dwóch
inwestycji, których zakres obejmował przebudowę lub remont bocznicy
kolejowej pod ruchem lub roboty kolejowe realizowane pod ruchem,
przy wykorzystaniu sił własnych, dla długości budowlanej torów
minimum 6 km i minimum 5 rozjazdów każda. Pod ruchem oznacza, że
roboty budowlane odbywały się na torze na którym odbywał się ruch lub
w torze sąsiadującym bezpośrednio z torem na którym odbywał się
normalny, zgodny z rozkładem ruch taboru kolejowego o częstotliwości
przejazdu 24 pojazdy kolejowe na dobę.”
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Prosimy o zmianę zapisu
wymogu C2 [Doświadczenie] C22 w okresie ostatnich 3 lat przed
datą
publikacji
niniejszego
Ogłoszenia
o
przetargu,
należycie wykonali co najmniej 2
roboty budowlane polegające na
zaprojektowaniu i wybudowaniu
oraz uzyskali pozytywny protokół
odbioru
dla
inwestycji
kolejowych o wartości nie
mniejszej niż 20 000 000,00 zł
netto (dwadzieścia milionów
złotych netto) każda przy
wykorzystaniu sił własnych lub co
najmniej 1 robotę budowlaną
polegającą na zaprojektowaniu i
wybudowaniu oraz uzyskaniu
pozytywnego protokołu odbioru
dla inwestycji o wartości nie
mniejszej niż 30 000 000,00 zł
netto (trzydzieści milionów
złotych netto) przy wykorzystaniu
sił własnych, zlokalizowanych na
terenie
Unii
Europejskiej.
dostosowując go do zakresu
niniejszego
przetargu.
Proponujemy zmianę zapisu na:
C2-2 w okresie ostatnich 5 lat
przed
datą
publikacji
niniejszego Ogłoszenia o
przetargu,
należycie
wykonali co najmniej 2
roboty
budowlane
polegające
na
zaprojektowaniu
i
wybudowaniu oraz uzyskali
pozytywny protokół odbioru
dla inwestycji kolejowych o
wartości nie mniejszej niż 20
000 000,00 zł netto
(dwadzieścia
milionów
złotych netto) każda przy
wykorzystaniu sił własnych
lub co najmniej 1 robotę
budowlaną polegającą na
zaprojektowaniu
i
wybudowaniu
oraz
uzyskaniu
pozytywnego
protokołu
odbioru
dla
inwestycji o wartości nie
mniejszej niż 30 000 000,00

Zamawiający dokonuje zmiany w wymaganiu C2-2 z:
„C2-2 w okresie ostatnich 3 lat przed datą publikacji niniejszego
Ogłoszenia o przetargu, należycie wykonali co najmniej 2 roboty
budowlane polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu oraz uzyskali
pozytywny protokół odbioru dla inwestycji kolejowych o wartości nie
mniejszej niż 20 000 000,00 zł netto (dwadzieścia milionów złotych
netto) każda przy wykorzystaniu sił własnych lub co najmniej 1 robotę
budowlaną polegającą na zaprojektowaniu i wybudowaniu oraz
uzyskaniu pozytywnego protokołu odbioru dla inwestycji o wartości nie
mniejszej niż 30 000 000,00 zł netto (trzydzieści milionów złotych netto)
przy wykorzystaniu sił własnych, zlokalizowanych na terenie Unii
Europejskiej.”
na
„C2-2 w okresie ostatnich 5 lat przed datą publikacji niniejszego
Ogłoszenia o przetargu, należycie wykonali co najmniej 2 roboty
budowlane polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu oraz uzyskali
pozytywny protokół odbioru dla inwestycji kolejowych o wartości nie
mniejszej niż 20 000 000,00 zł netto (dwadzieścia milionów złotych
netto) każda przy wykorzystaniu sił własnych lub co najmniej 1 robotę
budowlaną polegającą na zaprojektowaniu i wybudowaniu oraz
uzyskaniu pozytywnego protokołu odbioru dla inwestycji o wartości nie
mniejszej niż 30 000 000,00 zł netto (trzydzieści milionów złotych netto)
przy wykorzystaniu sił własnych, zlokalizowanych na terenie Unii
Europejskiej.”
Wykonawca winien wykazać spełnienie zarówno wymogu C2-1 jak i C22.

5

zł netto (trzydzieści milionów
złotych
netto)
przy
wykorzystaniu sił własnych,
zlokalizowanych na terenie
Unii Europejskiej. Spełnienie
wymogu C2-1 można łączyć z
wymogiem C2-2.
7

W
dokumencie
WymogiZamawiajacego-RailRMG-2-giEtap znajduje się zapis - Obszar A
– obszar od strony Stogów,
przekazany zostanie na użytek
Wykonawcy po podpisaniu
Umowy. Teren winien zostać
wygrodzony jako teren budowy.
Na tym terenie Wykonawca
wykona w pierwszej kolejności
możliwy zakres kontraktowy, a w
szczególności
wydłużenie
istniejących
torów
oraz
tymczasowe kozły oporowe a
następnie przekaże teren do
użytkowania DCT. Powyższe
umożliwi
DCT
wpychanie
składów na ten teren i w ten
sposób uzyskiwanie Odcinka dla
Wykonawcy. Docelowe kozły
oporowe oraz rampy czołgowe
zostaną
wykonane
po
wybudowaniu
torów
w
docelowych lokalizacjach.
a. Prosimy
o
wyjaśnienie
czy
Wykonawca
nie
może zabudować
na tym etapie
części
kozłów
docelowych i ramp
czołgowych?
b. Czy zamawiający
wyrazi zgodę na
zabudowę
jako
kozła oporowego
dwóch podkładów
drewnianych
wkopanych
pomiędzy szynami
na krzyż?
c. Prosimy o podanie
wymagań
technicznych dla

Odp. do punktu a. – wydłużenie torów będzie wykonane wzdłuż
istniejącej osi torów, następnie dobudowane zostaną tory 5 i 6 a
dopiero w kolejnym etapie 4 tory zostaną
przesunięte/przeniesione/przebudowane w docelowe lokalizacje.
Zamawiający zwraca uwagę, że lokalizacja docelowych kozłów będzie
inna niż lokalizacja kozłów tymczasowych a rampy czołgowe winny być
zlokalizowane już na przesuniętych torach.
Odp. do punktu b i c – z uwagi na fakt, iż jest to Kontrakt w formule
Zaprojektuj i wybuduj pełną odpowiedzialność za dostarczone
rozwiązanie ponosi Wykonawca. Rozwiązania winny być zgodne z
obowiązującymi przepisami, normami itd.. Wszelkie rozwiązania winny
być przedłożone do uzgodnienia i zaakceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiającego. W pytaniu brak informacji czy jest to rozwiązanie
tymczasowe czy docelowe – taka informacja również będzie miała
wpływ na ocenę przedłożonego rozwiązania przez Przedstawiciela
Zamawiającego.
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kozłów
tymczasowych.
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Czy rozjazdy mają być odmiany Kontrakt jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Wszystkie
spawanej?
zaproponowane i dostarczone rozwiązania są wyłącznym ryzykiem
Wykonawcy. Rozwiązania winny być zgodne z obowiązującymi
przepisami, normami i dobrą praktyką inżynierską. Zamawiający
rekomenduje użycie rozjazdów w odmianie stykowej.
Czy rozjazdy mają być ułożone na Kontrakt jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Wszystkie
podrozjazdnicach z drewna zaproponowane i dostarczone rozwiązania są wyłącznym ryzykiem
twardego?
Wykonawcy. Rozwiązania winny być zgodne z obowiązującymi
przepisami, normami i dobrą praktyką inżynierską.
Obecnie na terminalu rozjazdy są układane na podkładach z drewna
miękkiego.
Czy tory mają być układane jako Kontrakt jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Wszystkie
tory klasyczne (stykowe) czy jako zaproponowane i dostarczone rozwiązania są wyłącznym ryzykiem
bezstykowe?
Wykonawcy. Rozwiązania winny być zgodne z obowiązującymi
przepisami, normami i dobrą praktyka inżynierską.
Obecnie wszystkie tory układane na DCT były układane jako klasyczne.
Jeżeli tory maja być układane Kontrakt jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Wszystkie
jako klasyczne (stykowe) to zaproponowane i dostarczone rozwiązania są wyłącznym ryzykiem
prosimy o określenie czy styki Wykonawcy. Rozwiązania winny być zgodne z obowiązującymi
mają
być
na
łubkach przepisami, normami i dobrą praktyka inżynierską.
czterootworowych,
podparte Obecnie mamy na bocznicy obydwa rozwiązania.
podkładem podzłączowym, czy
mają
być
na
łubkach
sześciootworowych na stykach
wiszących?
W
dokumencie
WymogiZamawiajacego-RailRMG-2-giEtap 3.13 WYTYCZNE DO
ROZWIĄZAŃ WYKONAWCZYCH
znajdują się zapisy: Na początku
bocznicy kolejowej w łukach
należy
zastosować
szyny
utwardzone,
Na
początku
bocznicy kolejowej w łukach
należy
zastosować
szyny
utwardzone.
Prosimy
o
potwierdzenie,
że
szyny
utwardzone mają być nowymi
szynami 49E1 gatunku R350HT.
Prosimy o potwierdzenie że
szyny utwardzane mają być
stosowane tylko w tokach
zewnętrznych łuków.

Zamawiający potwierdza, że szyny utwardzone mają być nowymi
szynami 49E1 gatunku R350HT.

Zamawiający potwierdza, że szyny utwardzane mają być stosowane
tylko w tokach zewnętrznych łuków.
Jednocześnie Zamawiający przypomina, że Kontrakt jest w formule
zaprojektuj i wybuduj. Wszystkie zaproponowane i dostarczone
rozwiązania są wyłącznym ryzykiem Wykonawcy. Rozwiązania winny być
zgodne z obowiązującymi przepisami, normami i dobrą praktyka
inżynierską.

Prosimy o potwierdzenie, że Ponownie zwracamy uwagę, że Kontrakt jest w formule zaprojektuj i
materiał istniejący zarówno z wybuduj. Wszystkie zaproponowane i dostarczone rozwiązania są
torów 911-914 oraz rozjazdów wyłącznym ryzykiem Wykonawcy.
7

911-916 należy
ponownie
jako
staroużyteczny.

14

15

16
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wbudować Zamawiający wymaga, aby używać wyłącznie nowych materiałów.
materiał Jednakże, jeżeli znajdujący się na terenie bocznicy DCT materiał spełni
wymogi określone w dostarczonym przez Wykonawcę projekcie,
przepisach, normach itd. i jego wykorzystanie zostanie zaakceptowane
przez Przedstawiciela Zamawiającego to materiał taki może być
wykorzystany.
Prosimy o określenie jakiego Ponownie zwracamy uwagę, że Kontrakt jest w formule zaprojektuj i
materiału odzyskanego nie wybuduj. Wszystkie zaproponowane i dostarczone rozwiązania są
wolno
wbudować
jako wyłącznym ryzykiem Wykonawcy.
staroużyteczny?
Zamawiający wymaga aby używać wyłącznie nowych materiałów.
Jednakże, jeżeli znajdujący się na terenie bocznicy DCT materiał spełni
wymogi określone w dostarczonym przez Wykonawcę projekcie,
przepisach, normach itd. i jego wykorzystanie zostanie zaakceptowane
przez Przedstawiciela Zamawiającego to materiał taki może być
wykorzystany.
Nie będzie mógł zostać wykorzystany materiał, który nie spełnia
wymagań określonych w przepisach, normach, jest nie zgodny ze
sztuką inżynierską i bez pogorszenia jego właściwości i parametrów nie
można go naprawić.
Czy materiał odzyskany możliwy Wykorzystanie materiałów z których wybudowana jest istniejąca
do wbudowania na bocznicy DCT infrastruktura na bocznicy DCT jest nieodpłatne. Jeżeli materiał
jako materiał staroużyteczny znajdujący się na bocznicy DCT nie nadaje się do
Zamawiający
przekaże wykorzystania/ponownego wbudowania Wykonawca winien wywieźć
Wykonawcy nieodpłatnie?
go i zutylizować na własny koszt. Wykonawca nie może wywozić
dobrego/nadającego się do wykorzystania materiału z terenu DCT.
Prosimy o podanie rodzaju Jest to Kontrakt w formule Zaprojektuj i wybuduj pełną
konstrukcji toru i nawierzchni odpowiedzialność za dostarczone rozwiązanie ponosi Wykonawca.
dwóch przejazdów przez 7 torów Rozwiązania winny być zgodne z obowiązującymi przepisami, normami
na początku i końcu bocznicy?
itd.. Wszelkie rozwiązania winny być przedłożone do uzgodnienia i
a. Czy
ma
to
być zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego.
konstrukcja podsypkowa
z zabudową płytami Zamawiający preferuje istniejące rozwiązanie – wprawdzie brak jest
prefabrykowanymi?
dostępu do systemu mocowania szyny, ale rozwiązanie jest stabilne i
b. Czy
płyty bezobsługowe. Należy zaznaczyć, że w przypadku zastosowania
prefabrykowane mają technologii takiej jak obecna styki szyn powinny znajdować się w
być
wielko
czy odległości min 6-8 m od przejazdu. Zamawiający nie dopuszcza
małogabarytowe
umiejscowienia łączenia szyn w obrębie przejazdu.
c. Czy
ma
to
być
konstrukcja
bezpodsypkowa z szyną
pływającą?
Prosimy o podanie rodzaju
konstrukcji toru i nawierzchni na
przejeździe przez 2 tory na
początku
bocznicy
(przed
bramą)? Z uwagi na promień
łuków torów poniżej 200 m
zastosowanie
płyt
prefabrykowanych
nie jest
możliwe.

Jest to Kontrakt w formule Zaprojektuj i wybuduj pełną
odpowiedzialność za dostarczone rozwiązanie ponosi Wykonawca.
Rozwiązania winny być zgodne z obowiązującymi przepisami, normami
itd.. Wszelkie rozwiązania winny być przedłożone do uzgodnienia i
zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego.
Zamawiający preferuje istniejące rozwiązanie – wprawdzie brak jest
dostępu do systemu mocowania szyny, ale rozwiązanie jest stabilne i
bezobsługowe. Należy zaznaczyć, że w przypadku zastosowania
8

b.
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a. Czy ma to być technologii takiej jak obecna styki szyn powinny znajdować się w
konstrukcja
odległości min 6-8 m od przejazdu. Zamawiający nie dopuszcza
podsypkowa z umiejscowienia łączenia szyn w obrębie przejazdu
zabudową
nawierzchni
asfaltobetonem,
z
zastosowaniem
przystawek
przyszynowych?
Czy ma to być
konstrukcja
bezpodsypkowa
z
szyną pływającą?

Czy w obrębie przedmiotu
zamówienia
(bocznica
kolejowa) będą w tym
samym czasie prowadzone
inne roboty? Jeżeli tak to
prosimy o określenie ich
zakresu i zasad współpracy.

19

Prosimy o podanie
rodzaju drewna
na podrozjazdnice do nowych
rozjazdów

20

Czy wzmocnienie podtorza ma
być wykonane tylko pod torami,
czy na całej szerokości równi
bocznicy?

21

Prosimy o podanie ilości i
rodzaju części zapasowych jakie
ma dostarczyć wykonawca.

22

Zamawiający podaje, że stary
tłuczeń należy przekruszyć i
zużyć na doziarnianie.
Natomiast w projekcie
budowlanym w pkt. 17.3.9.1
opisu technicznego, podano, że

Zamawiający jest zobowiązany prowadzić roboty związane z bieżącym
utrzymaniem infrastruktury. W związku z powyższym mogą być
realizowane wszelkie prace utrzymaniowe. Dodatkowo przed
nowym/drugim wjazdem na teren bocznicy zlokalizowane są
fundamenty do infrastruktury GOP (bramownice, system kamer,
bramki radiometryczne) . Wykonawcy tej infrastruktury są uprawnieni
do wykonywania robót w tym samym okresie co Wykonawca.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę z kilkudniowym wyprzedzeniem
o planowanym rozpoczęciu robót przez Wykonawców Zamawiającego.
Niezależnie od powyższego, Zamawiający będzie prowadził pełną
działalność operacyjną związaną z przeładunkiem ładunków
kontenerowych.
Z uwagi na fakt, że Umowa jest w trybie Zaprojektuj i Wybuduj to w
zakresie Wykonawcy jest sporządzenie projektu, dobór właściwych
rozwiązań i wykonanie Robót w taki sposób, aby spełnione były
wskazane w dokumentacji przetargowej parametry funkcjonalnoużytkowe jak również okresy użytkowania.
Z uwagi na fakt, że Umowa jest w trybie Zaprojektuj i Wybuduj to w
zakresie Wykonawcy jest sporządzenie projektu, dobór właściwych
rozwiązań i wykonanie Robót w taki sposób, aby spełnione były
wskazane w dokumentacji przetargowej parametry funkcjonalnoużytkowe jak również okresy użytkowania.
Z uwagi na fakt, że Umowa jest w trybie Zaprojektuj i Wybuduj
Zamawiający na tym etapie nie zna docelowych rozwiązań. W
odniesieniu do powyższego do wszelkich dostarczonych przez
Wykonawcę na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy rozwiązań, gdzie
w Instrukcji obsługi będzie mowa o konieczności wymiany jakiejś części
w terminie 2 lat od podpisania Końcowego Protokołu Odbioru Robót,
Wykonawca winien takie części dostarczyć i przekazać Zamawiającemu
przed przystąpieniem do Odbioru Końcowego.
Kontrakt jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Wymogi Zamawiającego
i Projekt budowlany wskazują zakres wymagany do wykonania w
ramach przedmiotu Umowy. W związku z powyższym Wykonawca
winien uwzględnić, że zaprojektuje i wybuduje w całości, kompletny i
sprawny przedmiot zamówienia. Wykonawca jest uprawniony do
wykorzystania materiałów, z których wybudowana jest obecna
9

materiał nowy nie obejmuje
odcinków torów przesuwanych
911-914. Prosimy o wyjaśnienie
czy to też dotyczy tłucznia.
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Prosimy o podanie, czy w torach
położonych w łukach poziomych
o promieniu 300 m i mniejszym
należy zabudować prowadnice.
Prosimy o wyjaśnienie czy
Zamawiający udostępni place
składowe nieodpłatnie.
Oferent zwraca się z pytaniem
czy Zamawiający przewiduje
ponowne przeprowadzenie wizji
lokalnej. Ze względu na
panującą epidemię, Oferent
pracując w systemie
zmianowym oraz z przewagą
prowadzenia pracy zdalnej, nie
zauważył w porę warunku
dotyczącego obowiązkowej wizji
lokalnej. W związku z
powyższym zwracamy się z
prośbą o ponowne
zorganizowanie przedmiotowej
wizji. Oferent pozwoli sobie
zauważyć, że może to wpłynąć
na zwiększenie
konkurencyjności w składanych
ofertach, z korzyścią dla
Zamawiającego. Zatem,
zwracamy się z prośbą o
pozytywne rozpatrzenie
wniosku.

infrastruktura na bocznicy DCT tj.: tory, tłuczeń , podkłady itd.,
jednakże materiał ten w celu jego wykorzystania winien być w pełni
sprawny i odpowiedniej jakości, zgodny z obowiązującymi przepisami,
normami i spełniającej wszystkie wymagania. Wszelkie zabiegi
polegające na dostosowaniu istniejącego materiału, jak również
dostawa brakującego i wymaganego do prawidłowego i całościowego
zrealizowania przedmiotu zamówienia materiału jest w zakresie
Wykonawcy i stanowi jego wyłączne ryzyko.
Kontrakt jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Wszystkie
zaproponowane i dostarczone rozwiązania są wyłącznym ryzykiem
Wykonawcy. Rozwiązania winny być zgodne z projektem budowlanym,
obowiązującymi przepisami, normami i dobrą praktyka inżynierską.
Zamawiający udostępni wskazany pod zaplecze teren nieodpłatnie.
Żaden inny teren nie będzie udostępniony Wykonawcy.
Wizja lokalna zgodnie z Harmonogramem przetargu została
przeprowadzona dnia 28.05.2020.
W nawiązaniu do próśb Zamawiający wyraził zgodę na
przeprowadzenie kolejnej wizji terenu dnia 15.06.2020 o godzinie 12
na Terenie DCT. Informacja o dodatkowym terminie wizji lokalnej
została opublikowana na stronie internetowej DCT w dniu 10.06.2020.

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę
warunków udziału w Postępowaniu
wskazanych w dokumencie pn.:
“Ogłoszenie o przetargu”, w
następujący sposób (zmieniony
tekst
zaznaczono
pogrubioną
czcionką):

Zamawiający zmienia wymóg C2-1 z Ogłoszenia o przetargu z:
„ C2-1 w okresie ostatnich 3 lat przed datą publikacji niniejszego
Ogłoszenia o przetargu, wybudowali oraz przeprowadzili rozruch i
zakończone pozytywnym protokołem odbioru oddanie do użytkowania
co najmniej dwóch inwestycji, których zakres obejmował przebudowę
bocznicy kolejowej pod ruchem lub roboty kolejowe realizowane pod
ruchem, przy wykorzystaniu sił własnych, dla długości użytkowej torów
minimum 20 km każda. Pod ruchem oznacza, że roboty budowlane
Warunek C2-1: tekst po
modyfikacji:
odbywały się na torze lub w odległości nie większej niż 1m od toru na
…” C2-1 w okresie ostatnich 5 lat którym odbywał się normalny, zgodny z rozkładem ruch pojazdów
przed datą publikacji niniejszego kolejowych o częstotliwości przejazdu nie rzadszej niż co 1 godzinę).”
Ogłoszenia
o
przetargu,
wybudowali
i
zakończyli
pozytywnym protokołem odbioru

na
10

oddanie do użytkowania co
najmniej dwóch inwestycji, których
zakres obejmował przebudowę
bocznicy kolejowej pod ruchem lub
roboty kolejowe realizowane pod
ruchem, dla długości użytkowej
torów minimum 20 km każda. Pod
ruchem oznacza, że roboty
budowlane odbywały się na torze
lub w odległości nie większej niż 1m
od toru na którym odbywał się
normalny, zgodny z rozkładem ruch
pojazdów
kolejowych
o
częstotliwości
przejazdu
nie
rzadszej niż co 1 godzinę).”

Warunek C2-2: tekst po
modyfikacji:
…” C2-2 w okresie ostatnich 5 lat
przed datą publikacji niniejszego
Ogłoszenia o przetargu, należycie
wykonali co najmniej 2 roboty
budowlane
polegające
na
zaprojektowaniu i wybudowaniu
oraz uzyskali pozytywny protokół
odbioru dla inwestycji kolejowych o
wartości nie mniejszej niż 20 000
000,00 zł netto (dwadzieścia
milionów złotych netto) każda przy
wykorzystaniu sił własnych lub co
najmniej 1 robotę budowlaną
polegającą na zaprojektowaniu i
wybudowaniu
oraz
uzyskaniu
pozytywnego protokołu odbioru dla
inwestycji o wartości nie mniejszej
niż 30 000 000,00 zł netto
(trzydzieści
milionów
złotych
netto), zlokalizowanych na terenie
Unii Europejskiej.”.
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W nawiązaniu do powyższego,
zwracamy się z prośbą o zmianę
treści
formularza
pn.:
„Oświadczenie o posiadanej wiedzy
i
doświadczeniu
oraz
o
dysponowaniu osobami zdolnymi
do zrealizowania Zamówienia P-1713-PO.12” w następujący sposób:
Oświadczamy, że:
a) posiadamy niezbędną wiedzę i
doświadczenie oraz dysponujemy
potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi
do
zrealizowania
Zamówienia

„ C2-1 w okresie ostatnich 5 lat przed datą publikacji niniejszego
Ogłoszenia o przetargu, wybudowali i zakończyli pozytywnym
protokołem odbioru oddanie do użytkowania co najmniej dwóch
inwestycji, których zakres obejmował przebudowę lub remont bocznicy
kolejowej pod ruchem lub roboty kolejowe realizowane pod ruchem,
przy wykorzystaniu sił własnych, dla długości budowlanej torów
minimum 6 km i minimum 5 rozjazdów każda. Pod ruchem oznacza, że
roboty budowlane odbywały się na torze na którym odbywał się ruch lub
w torze sąsiadującym bezpośrednio z torem na którym odbywał się
normalny, zgodny z rozkładem ruch taboru kolejowego o częstotliwości
przejazdu 24 pojazdy kolejowe na dobę.”

Zamawiający dokonuje zmiany w wymaganiu C2-2 z:
„C2-2 w okresie ostatnich 3 lat przed datą publikacji niniejszego
Ogłoszenia o przetargu, należycie wykonali co najmniej 2 roboty
budowlane polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu oraz uzyskali
pozytywny protokół odbioru dla inwestycji kolejowych o wartości nie
mniejszej niż 20 000 000,00 zł netto (dwadzieścia milionów złotych
netto) każda przy wykorzystaniu sił własnych lub co najmniej 1 robotę
budowlaną polegającą na zaprojektowaniu i wybudowaniu oraz
uzyskaniu pozytywnego protokołu odbioru dla inwestycji o wartości nie
mniejszej niż 30 000 000,00 zł netto (trzydzieści milionów złotych netto)
przy wykorzystaniu sił własnych, zlokalizowanych na terenie Unii
Europejskiej.”
na
„C2-2 w okresie ostatnich 5 lat przed datą publikacji niniejszego
Ogłoszenia o przetargu, należycie wykonali co najmniej 2 roboty
budowlane polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu oraz uzyskali
pozytywny protokół odbioru dla inwestycji kolejowych o wartości nie
mniejszej niż 20 000 000,00 zł netto (dwadzieścia milionów złotych
netto) każda przy wykorzystaniu sił własnych lub co najmniej 1 robotę
budowlaną polegającą na zaprojektowaniu i wybudowaniu oraz
uzyskaniu pozytywnego protokołu odbioru dla inwestycji o wartości nie
mniejszej niż 30 000 000,00 zł netto (trzydzieści milionów złotych netto)
przy wykorzystaniu sił własnych, zlokalizowanych na terenie Unii
Europejskiej.”
Finalne Oświadczenia zostaną opublikowane dnia 26.06.2020 zgodnie z
Harmonogramem przetargu i będą zawierały wymogi określone w
odpowiedzi na pytanie 26 tj.:
„ C2-1 w okresie ostatnich 5 lat przed datą publikacji niniejszego
Ogłoszenia o przetargu, wybudowali i zakończyli pozytywnym
protokołem odbioru oddanie do użytkowania co najmniej dwóch
inwestycji, których zakres obejmował przebudowę lub remont bocznicy
kolejowej pod ruchem lub roboty kolejowe realizowane pod ruchem,
przy wykorzystaniu sił własnych, dla długości budowlanej torów
minimum 6 km i minimum 5 rozjazdów każda. Pod ruchem oznacza, że
roboty budowlane odbywały się na torze na którym odbywał się ruch lub
w torze sąsiadującym bezpośrednio z torem na którym odbywał się
normalny, zgodny z rozkładem ruch taboru kolejowego o częstotliwości
przejazdu 24 pojazdy kolejowe na dobę.”
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b) w okresie ostatnich 5 lat przed
datą
publikacji
niniejszego
Ogłoszenia
o
przetargu,
wybudowaliśmy i zakończyliśmy
pozytywnym protokołem odbioru
oddanie do użytkowania co
najmniej dwóch inwestycji, których
zakres obejmował przebudowę
bocznicy kolejowej pod ruchem lub
roboty kolejowe realizowane pod
ruchem, dla długości użytkowej
torów minimum 20 km każda. Pod
ruchem oznacza, że roboty
budowlane odbywały się na torze
lub w odległości nie większej niż 1m
od toru na którym odbywał się
normalny, zgodny z rozkładem ruch
pojazdów
kolejowych
o
częstotliwości
przejazdu
nie
rzadszej niż co 1 godzinę).
c) w okresie ostatnich 5 lat przed
datą
publikacji
niniejszego
Ogłoszenia o przetargu, należycie
wykonaliśmy co najmniej 2 roboty
budowlane
polegające
na
zaprojektowaniu i wybudowaniu
oraz
uzyskaliśmy
pozytywny
protokół odbioru dla inwestycji
kolejowych o wartości nie mniejszej
niż 20 000 000,00 zł netto
(dwadzieścia milionów złotych
netto) każda przy wykorzystaniu sił
własnych lub co najmniej 1 robotę
budowlaną
polegającą
na
zaprojektowaniu i wybudowaniu
oraz
uzyskaniu
pozytywnego
protokołu odbioru dla inwestycji o
wartości nie mniejszej niż 30 000
000,00 zł netto (trzydzieści
milionów
złotych
netto),
zlokalizowanych na terenie Unii
Europejskiej.
Prosimy o:
•
załączenie
referencji
potwierdzających powyższe dane
lub załączenie kopii Końcowego
Protokołu Odbioru Robót.
Dodatkowo,
prosimy
o
potwierdzenie, że w zakresie
spełnienia warunku C2 ogłoszenia
wykonawca może polegać na
zasobach (w postaci doświadczenia)
podmiotu
trzeciego,
który
jednocześnie zostanie wskazany
przez wykonawcę jako nominowany
podwykonawca
określonego
zakresu robót.

„C2-2 w okresie ostatnich 5 lat przed datą publikacji niniejszego
Ogłoszenia o przetargu, należycie wykonali co najmniej 2 roboty
budowlane polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu oraz uzyskali
pozytywny protokół odbioru dla inwestycji kolejowych o wartości nie
mniejszej niż 20 000 000,00 zł netto (dwadzieścia milionów złotych
netto) każda przy wykorzystaniu sił własnych lub co najmniej 1 robotę
budowlaną polegającą na zaprojektowaniu i wybudowaniu oraz
uzyskaniu pozytywnego protokołu odbioru dla inwestycji o wartości nie
mniejszej niż 30 000 000,00 zł netto (trzydzieści milionów złotych netto)
przy wykorzystaniu sił własnych, zlokalizowanych na terenie Unii
Europejskiej.”
Zamawiajacy prosi o:




załączenie referencji potwierdzających powyższe dane,
załączenie kopii Końcowego Protokołu Odbioru Robót
wskazanie zakresu sił własnych”

Zamawiający nie wyraża zgody aby dla spełnienia Warunków przetargu
Wykonawca polegał na zasobach podmiotu trzeciego. Na tę
okoliczność Zamawiający dopuszcza utworzenie Konsorcjum.
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Ponadto, w odniesieniu do warunku
określonego w pkt C2-2 Ogłoszenia
prosimy o potwierdzenie, że przez
„zaprojektowanie” należy rozumieć
wykonanie projektu budowlanego
lub
projektu
wykonawczego
inwestycji
oraz
Zamawiający
dopuszcza aby roboty budowlane
„polegające na zaprojektowaniu i
wybudowaniu”
zostały
poza
formułą „zaprojektuj i wybuduj”.

Zamawiający potwierdza, że jeżeli Wykonawca w ramach
dostarczonego rozwiązania nie dokona żadnej zmiany istotnej w
rozumieniu przepisów prawa budowlanego, w takim przypadku projekt
wykonawczy będzie spełnieniem wymogu „zaprojektowanie”. Jeżeli
jednak Wykonawca zaprojektuje zmianę, która zostanie
zakwalifikowana jako zmiana istotna przez Autora Projektu (Nadzór
autorski) w rozumieniu przepisów prawa budowlanego to w zakresie
jest również sporządzenie projektu budowlanego jak również
procedowanie wniosku o uzyskanie zamiennego pozwolenia na
budowę i uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę.
Formuła kontraktu dla całego zakresu pozostaje bez zmian tj. Umowa
Zaprojektuj i wybuduj.
Czy i w jakim zakresie zamawiający Z uwagi na fakt, że pytanie jest zbyt ogólne nie jest możliwe udzielenie
dopuszcza zastosowanie rozwiązań odpowiedzi.
równoważnych wobec rozwiązań
wskazanych
w
dokumentacji
przetargowej.
Prosimy o wyjaśnienie, w jaki
sposób
wykonawca
ma
udokumentować realizację przez
siebie robót budowlanych na torze
lub w odległości nie większej niż 1m
od toru, na którym odbywał się
normalny, zgodny z rozkładem ruch
pojazdów
kolejowych
o
częstotliwości
przejazdu
nie
rzadszej niż co 1 godzinę? Czy
częstotliwość pociągów należy
mierzyć przez 24h/ i 7 dni w
tygodniu, czy może być to liczone w
odniesieniu do 8-12h dnia pracy
bocznicy tylko w dni robocze?
Prosimy o określenie wielkości
nacisków, jakie ma przenosić
bezpodsypkowa
nawierzchnia
szynowa.

Zamawiający będzie polegał na informacji zawartej w referencjach.

Z uwagi na fakt, że jest to Umowa w formule Zaprojektuj i wybuduj
Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie
wszystkich elementów przedmiotu zamówienia. Nośność szyny ma
wynosić 22,5 t/oś i uwzględniać 160 000 par pociągów co należy
rozumieć jako 160 000 wjazdów i 160 000 wyjazdów.
Czy
nawierzchnia
szynowo- Pojazdy typu reach stacker znajdujące się na terminalu DCT nie
drogowa (bezpodsykowa)
ma poruszają się po torowisku.
przenosić obciążenia wózków
wysokiego podnoszenia (reach
stacker)?
Prosimy
o
jednoznaczne
potwierdzenie
w
formie
oświadczenia, iż na zaprojektowany
i wymagany przez Państwa system
przytwierdzenia
szyn
do
nawierzchni
bezpodsypkowej
posiadacie
Państwo
ważne
świadectwo
dopuszczenia
do
eksploatacji
typu
spełniające
wymagania
określone
w
Rozporządzeniu
Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13
maja 2014 r.
w sprawie
dopuszczenia
do
eksploatacji

Z uwagi na fakt, że jest to Kontrakt w trybie Zaprojektuj i Wybuduj do
zadań Wykonawcy należy zarówno sporządzenie projektu jak i
wykonanie w oparciu o niego robót. Wszelkie Roboty winny być
wykonane przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa.
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określonych
rodzajów budowli,
urządzeń i pojazdów kolejowych
(Dz.U. poz. 720 z późn. zm.)
zmienione
Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3
września 2019 r. zmieniające
rozporządzenie
w
sprawie
dopuszczenia
do
eksploatacji
określonych rodzajów budowli,
urządzeń i pojazdów kolejowych
(Dz.U. poz. 1765).
W związku z Państwa zapisami
zawartymi
w
dokumencie
„Wymogi-ZamawiającegoRailRMG-2-gi-Etap” w punkcie 1.2
OBOWIĄZKI
WYKONAWCY
polegającymi na stwierdzeniu, iż:
„Wymogiem Zamawiającego jest,
aby
rozbudowana
bocznica
stanowiła
integralną
całość
funkcjonalno
– użytkową z
istniejącymi
już
elementami
infrastruktury. W związku z
powyższym zastosowane Materiały,
dostarczone
Urządzenia,
jak
również wszelkie zastosowane
rozwiązania
mają
stanowić
kontynuację
rozwiązań
już
zastosowanych i mają współdziałać
bez przeszkód
z istniejącą
infrastrukturą,
chyba
że
w
Wymaganiach
Zamawiającego
stwierdzono inaczej” prosimy o
przedstawienie
numeru
oraz
zamieszczenie
na
stronie
postępowania
pełnej
wersji
ważnego świadectwa dopuszczenia
do
eksploatacji
typu
dla
zastosowanego w Państwa torach
rozwiązania mocowania szyn w
nawierzchni
bezpodsypkowej.
Obowiązek posiadania świadectwa
dopuszczenia do eksploatacji typu
dla systemu przytwierdzenia szyn
wynika wprost z § 6 pkt. 1 lit. g
dodanego przez § 1 pkt. 1 lit. b
rozporządzenia dnia 3 września
2019
r.
(DZ.U.2019.1765)
zmieniającego rozporządzenie z
dniem 17 czerwca 2020 r. Z naszych
informacji wynika, iż zastosowany
obecnie na Państwa bocznicy
system przytwierdzania szyn w
nawierzchni bezpodsypkowej, jak
również
zaprojektowany
do
wykonania
w
ramach
przedmiotowego
postępowania,
nie posiada wymaganego prawem

Z uwagi na fakt, że jest to Kontrakt w trybie Zaprojektuj i Wybuduj do
zadań Wykonawcy należy zarówno sporządzenie projektu jak i
wykonanie w oparciu o niego robót. Wszelkie Roboty winny być
wykonane przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa.
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świadectwa
dopuszczenia
do
eksploatacji typu. Brak takiego
świadectwa w szczególności na
inwestycje realizowane po 17
czerwca 2020 roku, przy próbie
użytkowania
zmodernizowanej
nawierzchni
bezpodsypkowej,
będzie podstawą do wydania przez
Prezesa UTK decyzji o cofnięciu
świadectwa bezpieczeństwa dla
Państwa bocznicy kolejowej.
W związku z Państwa zapisami
zawartymi
w
dokumencie
„Wymogi-ZamawiającegoRailRMG-2-gi-Etap” w punkcie 1.2
OBOWIĄZKI
WYKONAWCY
polegającymi na stwierdzeniu, iż:
„Wymogiem Zamawiającego jest,
aby
rozbudowana
bocznica
stanowiła
integralną
całość
funkcjonalno
– użytkową z
istniejącymi
już
elementami
infrastruktury. W związku z
powyższym zastosowane Materiały,
dostarczone
Urządzenia,
jak
również wszelkie zastosowane
rozwiązania
mają
stanowić
kontynuację
rozwiązań
już
zastosowanych i mają współdziałać
bez przeszkód
z istniejącą
infrastrukturą,
chyba
że
w
Wymaganiach
Zamawiającego
stwierdzono inaczej” prosimy o
zamieszczenie
pełnej
kopii
certyfikatu zgodności z typem
wydanego
przez
Instytut
Kolejnictwa
w
Warszawie
określającego
w
sposób
jednoznaczny i precyzyjny nazwę,
typ
i producenta każdego z
elementów
systemu
przytwierdzenia
szyn
dla
nawierzchni
bezpodsypkowej,
wymaganej przez Państwa do
zabudowy w przedmiotowym
postępowaniu.
W związku z Państwa zapisami
zawartymi
w
dokumencie
„Wymogi-ZamawiającegoRailRMG-2-gi-Etap” w punkcie 1.2
OBOWIĄZKI
WYKONAWCY
polegającymi na stwierdzeniu, iż:
„Wymogiem Zamawiającego jest,
aby
rozbudowana
bocznica
stanowiła
integralną
całość
funkcjonalno
– użytkową z
istniejącymi
już
elementami
infrastruktury. W związku z

Z uwagi na fakt, że jest to Kontrakt w trybie Zaprojektuj i Wybuduj do
zadań Wykonawcy należy zarówno sporządzenie projektu jak i
wykonanie w oparciu o niego robót. Wszelkie Roboty winny być
wykonane przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa.

Z uwagi na fakt, że jest to Kontrakt w trybie Zaprojektuj i Wybuduj do
zadań Wykonawcy należy zarówno sporządzenie projektu jak i
wykonanie w oparciu o niego robót. Wszelkie Roboty winny być
wykonane przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa.
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powyższym zastosowane Materiały,
dostarczone
Urządzenia,
jak
również wszelkie zastosowane
rozwiązania
mają
stanowić
kontynuację
rozwiązań
już
zastosowanych i mają współdziałać
bez przeszkód
z istniejącą
infrastrukturą,
chyba
że
w
Wymaganiach
Zamawiającego
stwierdzono inaczej” prosimy o
zamieszczenie
na
stronach
postępowania
pełnej
kopii
Warunków
Technicznych
Wykonania
i
Odbioru
dla
wymaganego i zaprojektowanego
przez system przytwierdzenia szyn
w nawierzchni bezpodsypkowej.
Znajomość w/w dokumentu i jego
ścisłe
przestrzeganie
jest
podstawowym
warunkiem
możliwości
uznania
przez
audytorów Urzędu Transportu
Kolejowego
zastosowanych
elementów
jako
systemu
mocowania szyn zgodnego z
wydanym przez Prezesa UTK
świadectwem dopuszczenia do
eksploatacji typu dla systemu
mocowania szyn wymaganego do
zabudowy
w
nawierzchni
bezpodsypkowej.
W związku z zapisami zawartymi w
punkcie VI.6
Dokumentu pod
nazwą „P-17-13-PO.12-WarunkiPrzetargu”
polegającym
na
wykryciu rażącego błędu w opisie
przedmiotu
zamówienia,
Wymogach Zamawiającego lub w
innych
kluczowych
dla
Zamawiającego
obszarach,
polegający
na
wymaganiu
zastosowania
rozwiązania
technicznego w postaci systemu
przytwierdzenia
szyn
nieposiadającego
ważnego
świadectwa
dopuszczenia
do
eksploatacji typu do zastosowania
w nawierzchni bezpodsypkowej,
prosimy o jednoznaczne określenie,
iż wymagacie Państwo zabudowy
przez potencjalnego wykonawcę w
odniesieniu
do
nawierzchni
bezpodsypkowej wyłącznie takiego
rozwiązania technicznego , które w
chwili zabudowy posiada ważne
świadectwo
dopuszczone
do
eksploatacji typu wydane przez
Prezesa
Urzędu
Transportu

Z uwagi na fakt, że jest to Kontrakt w trybie Zaprojektuj i Wybuduj do
zadań Wykonawcy należy zarówno sporządzenie projektu jak i
wykonanie w oparciu o niego robót. Wszelkie Roboty winny być
wykonane przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa.
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Kolejowego oraz które w chwili
zabudowy będzie spełniało także
wymagania
określone
w
Rozporządzeniu
Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13
maja 2014 r.
w sprawie
dopuszczenia
do
eksploatacji
określonych rodzajów budowli,
urządzeń i pojazdów kolejowych
(Dz.U. poz. 720 z późn. zm.)
zmienione
Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3
września 2019 r. zmieniające
rozporządzenie
w
sprawie
dopuszczenia
do
eksploatacji
określonych rodzajów budowli,
urządzeń i pojazdów kolejowych
(Dz.U. poz. 1765).
Prosimy
o
jednoznaczne
potwierdzenie
w
formie
oświadczenia, iż zamawiający nie
będzie występował z żadnymi
roszczeniami wobec wykonawcy w
sytuacji
podtrzymania
przez
zamawiającego
konieczności
wykonania
inwestycji
z
rozwiązaniem niecertyfikowanym
opisanym
w
dokumentacji
przetargowej
w
zakresie
bezpodsypkowej
nawierzchni
szynowej. W szczególności prosimy
o potwierdzenie, iż zamawiający ma
pełną wiedzę i pełną świadomość, iż
wymagany przez niego model
kontynuacji obecnego rozwiązania
technicznego dla bezpodsypkowej
nawierzchni szynowej nie posiada
ważnego świadectwa dopuszczenia
do eksploatacji typu wydanego dla
nawierzchni bezpodsypkowej oraz
nie posiada dopuszczenia dla
nawierzchni
żelbetonowej
przeznaczonej do ruchu kolejowego
w postaci aprobaty technicznej lub
krajowej
oceny
technicznej
wydanej przez Instytut Kolejnictwa,
co będzie się wiązało z brakiem
możliwości
uzyskania
lub
przedłużenia
świadectwa
bezpieczeństwa
dla
bocznicy
kolejowej na terminalu.
Prosimy
o
jednoznaczne
potwierdzenie,
iż
na
płytę
żelbetonową stanowiącą integralny
element
nawierzchni
bezpodsypkowej,
wymagacie
Państwo przedstawienia przez
wykonawcę
ważnej
aprobaty

Z uwagi na fakt, że jest to Kontrakt w trybie Zaprojektuj i Wybuduj do
zadań Wykonawcy należy zarówno sporządzenie projektu jak i
wykonanie w oparciu o niego robót. Wszelkie Roboty winny być
wykonane przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa.

Z uwagi na fakt, że jest to Kontrakt w trybie Zaprojektuj i Wybuduj do
zadań Wykonawcy należy zarówno sporządzenie projektu jak i
wykonanie w oparciu o niego robót. Wszelkie Roboty winny być
wykonane przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa.
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technicznej lub krajowej oceny
technicznej, wydanej przez Instytut
Kolejnictwa,
jednoznacznie
określającej
i
dopuszczającej
przedmiotową
nawierzchnię
żelbetonową do stosowania jako
wspólną nawierzchnię szynowodrogową lub jako nawierzchnię
przejazdów kolejowo-drogowych
dopuszczoną do stosowania na
terminalach kontenerowych tzn. ze
zwiększonym obciążeniem np. dla
wózków wysokiego składowania.
Prosimy o wyrażenie zgody na
zastosowanie
rozwiązań
równoważnych wobec opisanej w
postępowaniu
nawierzchni
bezpodsypkowej,
w
postaci
bezpodsypkowych
prefabrykowanych torowych płyt
nośnych
systemu
GTP,
posiadających ważne świadectwo
dopuszczenia do eksploatacji typu
dla nawierzchni bezpodsypkowej
oraz ważną krajową ocenę
techniczną wydaną przez Instytut
Kolejnictwa dla prefabrykowanej
nawierzchni szynowo-drogowej z
możliwością jej zastosowania na
terminalach kontenerowych.
Czy Zamawiający przewiduje w
ramach
realizacji
niniejszego
zadania wykonanie torów do
awaryjnego
odstawiania
uszkodzonych
wagonów
kolejowych przewożących towary
niebezpieczne, o których mowa w
art. 3.1. Rozporządzenia Ministra
Transportu,
Budownictwa
i
Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie
warunków technicznych dla torów
do
awaryjnego
odstawiania
uszkodzonych
wagonów
kolejowych przewożących towary
niebezpieczne? Obecnie istniejące
tory do awaryjnego odstawiania
uszkodzonych
wagonów
kolejowych przewożących towary
niebezpieczne należy dostosować
do
wymagań
niniejszego
rozporządzenia w terminie do 31
grudnia 2020r.

Czy Zamawiający dopuszcza
poleganie na wiedzy i
doświadczeniu podmiotu
trzeciego w celu spełnienia

Z uwagi na fakt, że jest to Kontrakt w trybie Zaprojektuj i Wybuduj do
zadań Wykonawcy należy zarówno sporządzenie projektu jak i
wykonanie w oparciu o niego robót. Wszelkie Roboty winny być
wykonane przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa.

Z uwagi na fakt, że jest to Kontrakt w trybie Zaprojektuj i Wybuduj do
zadań Wykonawcy należy zarówno sporządzenie projektu jak i
wykonanie w oparciu o niego robót. Wszelkie Roboty winny być
wykonane przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa.

Zamawiający nie dopuszcza polegania na wiedzy i doświadczeniu
podmiotu trzeciego. Na opisaną w pytaniu okoliczność Zamawiający
dopuścił możliwość utworzenia Konsorcjum.
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warunku udziału w
postępowaniu określonego w
pkt. III 2.C C2-1 „Ogłoszenia o
przetargu.”?
44

W związku z przeprowadzoną W związku z wizją terenu przeprowadzoną 15.06.2020 Zamawiający
wizją lokalną terenu budowy w wyraża zgodę na zmianę terminu na zadawanie pytań.
dniu 15.06.2020 r., w czasie Jednocześnie zmianie ulega Harmonogram przetargu jak poniżej:
której wykonawca nabył nową
wiedzę nie uwzględnioną w
dokumentach opublikowanych
przez
Zamawiającego
wykonawca prosi o zmianę
terminu składania ofert.
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę
na udostępnienie fragmentu
terenu budowy (potocznie
frontu robót) na odcinku
dłuższym niż 100 m w jednym
torze np. przy demontażu lub
zabudowie
przęsłowej
nawierzchni
torów
lub
rozjazdów przy użyciu dźwigu
kolejowego.
W
przypadku
odpowiedzi
pozytywnej
Wykonawca prosi o określenie
czasu takiego pozwolenia na
pracę dźwigu.
W fazie zerowej należy
wydłużyć istniejące tory, które
w fazach późniejszych będą
przesuwane poprzecznie.
Wykonawca prosi o podanie
jakimi kozłami oporowymi mają
zostać zakończone w/w tory
do czasu ostatecznego ich
zakończenia kozłami
betonowymi.

Zaproponowana w Wymaganiach Zamawiającego metodologia robót
ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania robót
zarówno Wykonawcy jak również Zamawiającemu .Zgodnie z zapisami
Wymagań Zamawiającego Wykonawca może zaproponować inny
sposób realizowania robót niż ten opisany w Wymaganiach
Zamawiającego. Jednakże, Zamawiający nie jest zobowiązany do
akceptacji propozycji Wykonawcy. Podczas oceny propozycji
Zamawiający będzie w szczególności brał pod uwagę takie aspekty jak
utrzymanie normalnej operacyjności bocznicy, bezpieczeństwo
wykonywania robót zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego.

Wykonawca prosi o wyjaśnienie
czy pod obecnymi torami i na ich
międzytorzach
jest
wystarczająca nośność podłoża,
aby
dokonać
tylko
ich
przesunięcia bez konieczności
wzmacniania podtorza.
Prosimy o potwierdzenie, że
samochód
przewożący
pracowników po placu do
miejsca robót będzie mógł cały
czas przebywać na terenie DCT.
Czy Zamawiający dopuszcza
możliwość wydłużenia strefy

Z uwagi na fakt, że jest to Umowa w trybie Zaprojektuj i Wybuduj
sporządzenie projektu, wszelkich analiz i dobór rozwiązań jest w
zakresie Wykonawcy. Zamawiający dostarczył dokumentację
powykonawczą istniejącej infrastruktury.
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Z uwagi na fakt, że jest to Umowa w trybie Zaprojektuj i Wybuduj
dobór rozwiązań jest w zakresie Wykonawcy. Zarówno tymczasowe jak
i docelowe kozły, jak również wszelkie inne elementy Robót winny
uwzględniać wszystkie obowiązujące przepisy prawa, przepisy i normy
np. kolejowe oraz być wykonane w oparciu o dobrą praktykę i wiedzę
inżynierską.

Pojazd Wykonawcy przewożący personel Wykonawcy będzie
uprawniony do przebywania na terenie terminalu DCT podczas
wykonywania robót przez Wykonawcę. Winny zostać spełnione
procedury dotyczące awizacji i szkolenia pracowników.
W nawiązaniu do Wymogów Zamawiającego Wykonawca ma prawo
zaproponować inny niż wskazany przez Zamawiającego sposób
19

roboczej ponad 100 m (przy
założeniu wyłączenia
przedmiotowego odcinka z
zakresu pracy chwytaka
kontenerowego)?

zrealizowania Robót, jednakże Zamawiający nie jest zobligowany do
wyrażenia zgody na propozycję Wykonawcy. Zamawiający wskazuje, że
podstawowymi elementami wpływającymi na pozytywną ocenę
Przedstawiciela Zamawiającego będzie uwzględnienie bezwzględnego
bezpieczeństwa osób i mienia zarówno po stronie Wykonawcy jak i
Zamawiającego jak również zachowanie normalnych operacji
przeładunkowych na wagonach w sposób efektywny (zgodny z
planem).

Czy Zamawiający przewiduje
przebudowę
podtorza
istniejących torów? Czy zakres
prac będzie się ograniczał
wyłącznie do regulacji torów w
planie i profilu z ewentualnym
uzupełnieniem tłucznia?
Czy w przypadku stwierdzenia
niewystarczającego
odwodnienia istniejących
torów, bądź braku nośności
podłoża czy Zamawiający zleci
dodatkowo wykonanie
wzmocnień, przebudowę
odwodnienia oraz
montaż/demontaż istniejących
torów?

Z uwagi na fakt, że jest to Umowa w trybie Zaprojektuj i Wybuduj
sporządzenie projektu, wszelkich analiz i dobór rozwiązań jest w
zakresie Wykonawcy. W związku z powyższym Wykonawca jest
odpowiedzialny za wykonanie takiego zakresu, który będzie wymagany
do uzyskania nośności toru w wysokości 22,5 t/oś.

52

Czy Zamawiający dopuszcza
możliwość wyładunku
materiałów sypkich oraz szyn i
podkładów z sąsiedniego toru w
przerwach między pociągami
(min. czas potrzebny
Wykonawcy na wyładunek
materiałów 2 h)? W przypadku
zgody, czy składy będą mogły
mieć długość >100 m?
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Czy Zamawiający planuje odzysk
materiałów z rozbiórki? Czy
materiały po demontażu staną
się własnością Wykonawcy? W
przeciwnym wypadku
wykonawca prosi o wskazanie
miejsca odwozu materiałów z
rozbiórki nie kwalifikowanych
jako odpad.

Zamawiający dopuszcza możliwość wyładunku pod warunkiem, że
Zamawiający będzie decydować o dniu i godzinie rozładunku,
czasie/długości postoju dostawy, jednakże nie może ona zająć dłużej
niż 2h. Czas rozładunku będzie uzależniony od działalności operacyjnej,
czyli należy liczyć się, iż może się to odbywać z przerwami, użycia
sprzętu niekolidującego z bieżącymi działaniami operacyjnymi.
Przewoźnik dostarczający materiały musi zapoznać się i uznać
obowiązujące na terenie Zamawiającego Regulaminy (w tym w
szczególności Regulamin Bocznicy), Instrukcjami, Przewodnikiem
bezpieczeństwa itd. Powyższe czynności muszą uwzględniać, iż
jednocześnie na bocznicy będzie się odbywała normalna działalność
operacyjna tzn. obsługa wagonów. Wyładunek nie może się odbyć w
tory czynne i pomiędzy czynnymi torami. Długość składów będzie
uzgadniana, jednakże Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie
niczego przewidzieć i zagwarantować.
Wykonawca winien we własnym zakresie zagospodarować odpady
pochodzące z rozbiórek i dostarczyć do Zamawiającego dokumenty
potwierdzające ich utylizację.
Zamawiający nie wie o jakich materiałach z rozbiórki myśli Oferent,
które nie są kwalifikowane jako odpad. Powyższa kwestia będzie
przedmiotowa podczas realizacji Inwestycji. Jako miejsce odwozu
Zamawiający wskaże obszar na terenie DCT lub teren bezpośrednio
sąsiadujący z terenem DCT.
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Z uwagi na fakt, że jest to Kontrakt w formule Zaprojektuj i Wybuduj
Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie
wszystkich wymaganych robót do uzyskania prawidłowego
odwodnienia torów, wymaganej nośności jak również wszelkich innych
robót nie wymienionych wprost a wymaganych do spełnienia wymogu
uzyskania nośności toru w wysokości 22,5 t/oś. Wszystkie te elementy
winny być zawarte w Cenie Wykonawcy.

20
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Czy Zamawiający przewiduje
wykonanie dodatkowych
wzmocnień podłoża w postaci
kolumn, stabilizacji chemicznej
gruntu, wymian gruntu?

Z uwagi na fakt, że jest to Umowa w trybie Zaprojektuj i Wybuduj
sporządzenie projektu, wszelkich analiz, dobór wszelkich rozwiązań i
wykonanie wszelkich robót wymaganych do dostarczenia w pełni
sprawnego i spełniającego wszystkie określone wymagania przedmiotu
Inwestycji jest w zakresie Wykonawcy.
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Czy na remontowanych
odcinkach toru do czasu
następnej zmiany roboczej
Wykonawca będzie mógł
pozostawić maszyny torowe?

Zamawiający nie wyraża zgody na pozostawianie na terenie bocznicy
DCT jakiegokolwiek sprzętu, maszyn, urządzeń, materiałów itd., które
mogłoby zagrażać bezpieczeństwu i ograniczać operacje
przeładunkowe.
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Czy
w
przypadku
prac
związanych z balastowaniem
oraz regulacją toru w planie i
profilu maszynami torowymi,
Zamawiający będzie wymagał
utrzymania wymogu pracy na
odcinku 100 m?
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Czy Zamawiający dopuszcza
możliwość kilkukrotnej zmiany
lokalizacji odcinka (100 m), na
którym prowadzone są roboty w
trakcie jednego dnia?

Zamawiający wymaga aby podbicie torów wykonane było plaserem.
Zamawiający udostępni na tę okoliczność całą bocznicę na 12 godzin w
umówionym z minimum 3-miesięcznym wyprzedzeniem terminie.
Dodatkowe obwarowania – należy uwzględnić bezpieczeństwo
przejazdu plasera obok pracującej suwnicy RMG, wymagana jest
dodatkowa asysta pracownika DCT przy jednoczesnym nadzorze
koordynatora ds. BHP.
W nawiązaniu do Wymogów Zamawiającego Wykonawca ma prawo
zaproponować inny niż wskazany przez Zamawiającego sposób
zrealizowania Robót, jednakże Zamawiający nie jest zobligowany do
wyrażenia zgody na propozycję Wykonawcy. Zamawiający wskazuje, że
podstawowymi elementami wpływającymi na pozytywną ocenę
Przedstawiciela Zamawiającego będzie uwzględnienie bezwzględnego
bezpieczeństwa osób i mienia zarówno po stronie Wykonawcy jak i
Zamawiającego jak również zachowanie normalnych operacji
przeładunkowych na wagonach w sposób efektywny (zgodny z
planem).

58

Czy zastosowane materiały
muszą posiadać Świadectwo
dopuszczenia do stosowania na
liniach kolejowych zarządzanych
przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A.
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Wykonawca prosi o
potwierdzenie, że skoro
obowiązkiem wykonawcy jest
uzyskanie ostatecznej decyzji
pozwolenia na użytkowanie
(par. 4 ust. 39 projektu umowy)
Zamawiający nie będzie
użytkował zrealizowanego
obiektu budowlanego do

Kontrakt jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Wszystkie
zaproponowane i dostarczone rozwiązania są wyłącznym ryzykiem
Wykonawcy. Rozwiązania winny być zgodne z obowiązującymi
przepisami, normami i dobrą praktyka inżynierską.
Wszystkie elementy konstrukcyjne stosowane w nawierzchni kolejowej
na terenie bocznicy DCT powinny:
- być dostosowane do typu nawierzchni;
- odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm oraz zatwierdzonym
warunkom technicznym
- posiadać świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i
urządzeń wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
Jednym z głównych założeń przedmiotowej Inwestycji jest utrzymanie
operacyjnej ciągłości pracy DCT w rejonie bocznicy kolejowej. Zgodnie z
przedstawionym w dokumentacji przetargowej Fazowaniem
wymagane jest aby przez większość czasu potrzebnego na
zrealizowanie Inwestycji dostępne były do operowania przez
Zamawiającego 4 tory (Faza 0, Faza 1, Faza 4 i Faza 5), co jest
wymagane w celu przeładowania wolumenu. W związku z powyższym
Wykonawca jest zobowiązany przekazać każdorazowo nowo
wybudowaną infrastrukturę do Zamawiającego, aby uzyskać dostęp do
kolejnych Obszarów/frontów robót. Wykonawca winien przewidzieć
21

momentu uzyskania w/cyt.
decyzji.
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ten fakt w Czasie na Wykonanie i przedstawić w Harmonogramie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie aspekty formalne
związane z realizowaną Inwestycją, w tym aby Zamawiający mógł
użytkować nowo wybudowaną infrastrukturę niezwłocznie po jej
wybudowaniu.
W
przypadku
woli Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił, iż bieg terminu
Zamawiającego
użytkowania gwarancji na okres gwarancji i jakości rozpocznie się wraz z
części lub całego obiektu podpisaniem Końcowego Protokołu Odbioru Robót.
budowlanego przed momentem
uzyskania decyzji pozwolenia na
użytkowanie lub częściowej
decyzji
pozwolenia
na
użytkowanie, wykonawca prosi
o potwierdzenie, że bieg
terminu
gwarancji
jakości
rozpocznie
się
z
dniem
rozpoczęcia
użytkowania/eksploatacji przez
inwestora.
Wykonawca prosi o wskazanie
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za projekt, wykonanie robót i
czasu jaki ma przewidzieć na
spełnienie, uzyskanie wszelkich wymaganych dokumentów formalnych
uzyskanie decyzji pozwolenia na w tym również pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca we własnym
użytkowanie i uwzględnić w
zakresie winien zaplanować wszelkie terminy związane z realizacją
czasie wykonania zamówienia i
Inwestycji.
przyszłym harmonogramie
robót.
Wykonawca prosi o wyjaśnienie
jakim projektem na gruncie
ustawy – Prawo budowlane jest
projekt udostępniony przez
Zamawiającego? Czy jest to
projekt budowlany jak to wynika
z opisu rysunków w nim
zawartych,
czy
też
nie
odpowiada on ustawowym
wymogom
stawianym
projektowi budowlanemu i
obowiązkiem wykonawcy jest
dopiero opracowanie takiego
projektu jak to może wynikać z
interpretacji par. 6 ust. 8
projektu umowy? W ślad za taką
interpretacją czy obowiązkiem
wykonawcy jest faktycznie
opracowanie
własnym
staraniem
projektu
budowlanego
i
projektu
wykonawczego enigmatycznie
nazwanego „Projektem” w par.
6 ust. 1 i par. 1 ust. 1 lit. o)
projektu umowy?
Wykonawca
prosi
o
potwierdzenie, że w ślad za
postanowieniem par. 6 ust. 8
projektu umowy obowiązkiem

Dostarczone projekty są projektami budowlanymi i na ich podstawie
zostały uzyskane decyzje o pozwoleniu na budowę. Należy zwrócić
uwagę, iż Umowa jest w formule Zaprojektuj i Wybuduj. Na tę
okoliczność Wykonawca jest uprawniony do wprowadzania zmian, co
jednakże stanowi jego wyłączne ryzyko. Wykonawca może wykonywać
Inwestycję przy spełnieniu Wymagań Zamawiającego zgodnie z
dostarczonym projektem budowlanym, jednakże może również
zaproponować wprowadzenie zmian, które przed ich wykonaniem
winny być zaakceptowane przez Nadzór Autorski i Przedstawiciela
Zamawiającego. Powyższe stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy.

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, jeżeli Wykonawca
wprowadzi zmianę, która zostanie zakwalifikowana przez Projektanta
(Nadzór Autorski) jako zmiana istotna Wykonawca winien sporządzić
projekt budowlany i uzyskać na jego podstawie decyzję o pozwoleniu
22

wykonawcy jest uzyskanie
decyzji o zatwierdzeniu projektu
budowlanego
i
udzieleniu
pozwolenia na budowę, bez
względu na to czy projekt
budowlany był opracowany
staraniem Zamawiającego czy
wykonawcy.
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na budowę. Zmiany kwalifikowane przez Projektanta (Nadzór autorski)
jako nieistotne nie wymagają uzyskiwania zamiennej decyzji o
pozwoleniu na budowę, jednakże Zamawiający wymaga aby
Wykonawca zmiany te uzgodnił z Nadzorem Autorskim i
Przedstawicielem Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian
stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy. Wykonawca winien w Czasie na
Wykonanie przewidzieć terminy związane z formalnymi aspektami
realizowania Inwestycji w tym w szczególności zamiennego pozwolenia
na budowę, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na sporządzony przez
Wykonawcę projekt.
Wykonawca, w
przypadku Z uwagi na fakt, ze Umowa jest w trybie Zaprojektuj i Wybuduj
potwierdzenia
przez Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną w pytaniu
Zamawiającego,
że interpretację i podtrzymuje zapisy Umowne.
udostępniony
przez
niego
projekt odpowiada ustawowym
wymogom
dla
projektu
budowlanego,
prosi
o
zapewnienie
że
inwestor
odpowiada za ewentualne błędy
projektanta, skutkujące choćby
odmową jego zatwierdzenia
przez
organ
administracji
architektoniczno-budowlanej.
Wykonawca prosi o wskazanie Czas przewidziany na procedowanie wniosku o wydanie zamiennego
jaki czas ma uwzględnić w czasie pozwolenia na budowę winien być zgodny z KPA. Jednakże należy
realizacji
zamówienia
i uwzględnić, iż wniosek wraz z wszelkimi załącznikami winien być
przyszłym
harmonogramie kompletny. Wszelkie uwagi/braki, które zostaną przekazane przez
robót na wydanie przez organ
ostatecznej decyzji pozwolenia właściwy organ podczas opiniowania wniosku stanowią wyłączne
na budowę, skoro wykonawca ryzyko Wykonawcy.
odpowiada kontraktowo w
postaci kary umownej za
„opóźnienie” czyli również za
zdarzenia, za które nie ma
jakiegokolwiek wpływu (vide
par. 11 ust. 9 lit a projektu
umowy).
Wykonawca prosi o
Zamawiający dysponuje prawem do dysponowania nieruchomością na
potwierdzenie, że Zamawiający cele budowlane.
dysponuje prawem do
dysponowania nieruchomością
na cele budowlane.
Wykonawca prosi o
potwierdzenie, że przedmiotem
umowy nie jest uzyskanie przez
wykonawcy zmian w aktualnej
mapie sytuacyjnowysokościowej w wyniku
opracowania przez wykonawcę
geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. W przeciwnym
wypadku wykonawca prosi o
wskazanie czasu jaki

Zamawiający nie rozumie pytania.
Jeżeli chodzi o wniesienie mapy do zasobów geodezyjnych po
zrealizowaniu Inwestycji to taka czynność jest w zakresie Wykonawcy.
W zakresie Wykonawcy jest również koordynowanie z właściwym
urzędem procesu wnoszenia nowej treści mapy do zasobów
geodezyjnych. Jednakże jeżeli czynność ta zostanie wykonana
niezwłocznie po wykonaniu wszystkich robót to nie limituje to
podpisania przez strony Końcowego Protokołu Odbioru Robót i nie
będzie liczone do Czasu na wykonanie przedmiotu zamówienia.
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wykonawca ma przewidzieć na
uzyskanie takiej zaktualizowanej
mapy w czasie realizacji
zamówienia i przyszłym
harmonogramie robót.
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Dot. Ogłoszenie o przetargu, pkt. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę:
cz III pkt.2. ppkt. A1. Oferent
Wymóg określony w punkcie III>A. Warunki podmiotowe
zwraca się z wnioskiem
Ogłoszenia o przetargu zmienia brzmienie z:
o zmniejszenie
wymagań
„A1. Oferent* musi posiadać wsze lkie uprawnienia
dotyczących wysokości sumy
wymagane przez przepisy prawa do wykonania Zamówienia.
gwarancyjnej do 15 mln PLN.
A2. Oferent nie może być w stanie upadłości lub likwidacji.
Oferent wskazuje, że małe i A3. Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
średnie
przedsiębiorstwa,
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, do sumy
posiadają
mniejsze
gwarancyjnej nie mniejszej niż 20 000 000 mln PLN.”
ubezpieczenie, a zmniejszenie
wymogów
zwiększy
liczbę
na
przystępujących do przetargu, a
tym
samym
zwiększy
„A1. Oferent* musi posiadać wsze lkie uprawnienia
konkurencyjność
ofert.
wymagane przez przepisy prawa do wykonania Zamówienia.
(Dodatkowo Oferent zwraca się
A2. Oferent nie może być w stanie upadłości lub likwidacji.
o sprostowanie – w warunku
A3. Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
zapisane jest 20 000 000 mln
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, do sumy
PLN – czyli 20 bilionów PLN?)
gwarancyjnej nie mniejszej niż 15 000 000 PLN.”
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Dot. Ogłoszenie o przetargu, pkt.
cz III pkt.2. ppkt. C2. Oferent
zwraca się z wnioskiem o zmianę
wymagań
dotyczących
warunków technicznych jakie
mają
spełniać
Oferenci
w poniższym zakresie – Oferent
proponuje poniższe brzmienie
warunku C2-1:

Zamawiający zmienia wymóg C2-1 z Ogłoszenia o przetargu z:
„ C2-1 w okresie ostatnich 3 lat przed datą publikacji niniejszego
Ogłoszenia o przetargu, wybudowali oraz przeprowadzili rozruch i
zakończone pozytywnym protokołem odbioru oddanie do użytkowania
co najmniej dwóch inwestycji, których zakres obejmował przebudowę
bocznicy kolejowej pod ruchem lub roboty kolejowe realizowane pod
ruchem, przy wykorzystaniu sił własnych, dla długości użytkowej torów
minimum 20 km każda. Pod ruchem oznacza, że roboty budowlane
odbywały się na torze lub w odległości nie większej niż 1m od toru na
którym odbywał się normalny, zgodny z rozkładem ruch pojazdów
C2-1. w okresie ostatnich 5 lat kolejowych o częstotliwości przejazdu nie rzadszej niż co 1 godzinę).”
przed datą publikacji niniejszego
Ogłoszenia o przetargu, wykonali na
co najmniej dwie inwestycje, „ C2-1 w okresie ostatnich 5 lat przed datą publikacji niniejszego
polegające na Budowie lub Ogłoszenia o przetargu, wybudowali i zakończyli pozytywnym
Przebudowie lub Remoncie: protokołem odbioru oddanie do użytkowania co najmniej dwóch
bocznicy kolejowej pod ruchem inwestycji, których zakres obejmował przebudowę lub remont bocznicy
lub
nawierzchni
kolejowej kolejowej pod ruchem lub roboty kolejowe realizowane pod ruchem,
realizowanej pod ruchem, przy przy wykorzystaniu sił własnych, dla długości budowlanej torów
wykorzystaniu sił własnych, dla minimum 6 km i minimum 5 rozjazdów każda. Pod ruchem oznacza, że
długości
użytkowej
torów roboty budowlane odbywały się na torze na którym odbywał się ruch lub
minimum 10 km każda. Pod w torze sąsiadującym bezpośrednio z torem na którym odbywał się
ruchem oznacza, że roboty normalny, zgodny z rozkładem ruch taboru kolejowego o częstotliwości
budowlane odbywały się na torze przejazdu 24 pojazdy kolejowe na dobę.”
na którym odbywał się ruch lub w
torze sąsiadującym bezpośrednio
24

z torem na którym odbywał się
normalny, zgodny z rozkładem
ruch pojazdów kolejowych o
częstotliwości przejazdu nie
rzadszej niż co 1 godzinę).

Oferent wniosek swój uzasadnia
chęcią uściślenia warunków
koniecznych do spełnienia.
A) Przez
„wybudowanie
dwóch inwestycji”
można
bowiem
rozumieć budowę
nowego
torowiska/bocznicy,
a
większość
inwestycji
prowadzonych na
liniach kolejowych w
Polsce wiąże się z ich
rewitalizacją,
przebudową
lub
remontem, nie zaś z
ich budową.
B) Oferent wyjaśnia, że
zdefiniowanie „pod
ruchem” określając
szczegółową
odległość 1 metra
toru na którym
odbywa się ruch, w
stosunku do toru, na
którym
są
wykonywane prace
może spowodować
brak
możliwości
spełnienia
tego
kryterium.
Wskazanie
odległości 1 metra
od toru na którym
odbywa
się
normalny ruch jest
nieprecyzyjne – nie
określa od jakiego
punktu toru tą
odległość mierzyć –
od osi toru, od końca
podsypki,
itp.
Przykładowo dla linii
25

kolejowej
dwutorowej
odległość torów w
osiach to 4 m, licząc
od czoła do czoła
podkładu 1,5 m.
C) Dla
uzasadnienia
wydłużenia okresu
w jakich Oferent
miał
wykonać
określone roboty,
Oferent wyjaśnia, że
kontrakty kolejowe
trwają zazwyczaj od
1,5 do 2 lat, zatem
trudnym staje się do
wykonania
2
inwestycji w ciągu 3
lat, w szczególności
dla
małych
i
średnich
przedsiębiorstw.
Warunki w obecnym brzmieniu,
w warunkach przetargowych
według Oferenta zmniejszają
liczbę Oferentów spełniających
kryteria,
a
tym
samym
konkurencyjność dla złożonych
ofert w przetargu.
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Dot. Ogłoszenie o przetargu, pkt.
cz III pkt.2. ppkt. C2-2. Oferent
zwraca się z wnioskiem o zmianę
wymagań
dotyczących
warunków technicznych jakie
mają spełniać Oferenci poprzez
wydłużenie okresu w jakim
Oferent nabywał doświadczenie
z 3 na 5 lat.
Wniosek swój Oferent uzasadnia
tym, że inwestycje kolejowe
trwają zazwyczaj dłużej niż 1,5
roku i niemożliwym do uzyskania
staje się uzyskanie 2 referencji w
ciągu 3 lat dla dużych
kontraktów, przynajmniej dla
małych
i
średnich
przedsiębiorstw. Dodatkowo, w
ocenie Oferenta doświadczenie i
wiedza
zdobyta
na
poszczególnych inwestycjach w

Zamawiający dokonuje zmiany w wymaganiu C2-2 z:
„C2-2 w okresie ostatnich 3 lat przed datą publikacji niniejszego
Ogłoszenia o przetargu, należycie wykonali co najmniej 2 roboty
budowlane polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu oraz uzyskali
pozytywny protokół odbioru dla inwestycji kolejowych o wartości nie
mniejszej niż 20 000 000,00 zł netto (dwadzieścia milionów złotych
netto) każda przy wykorzystaniu sił własnych lub co najmniej 1 robotę
budowlaną polegającą na zaprojektowaniu i wybudowaniu oraz
uzyskaniu pozytywnego protokołu odbioru dla inwestycji o wartości nie
mniejszej niż 30 000 000,00 zł netto (trzydzieści milionów złotych netto)
przy wykorzystaniu sił własnych, zlokalizowanych na terenie Unii
Europejskiej.”
na
„C2-2 w okresie ostatnich 5 lat przed datą publikacji niniejszego
Ogłoszenia o przetargu, należycie wykonali co najmniej 2 roboty
budowlane polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu oraz uzyskali
pozytywny protokół odbioru dla inwestycji kolejowych o wartości nie
mniejszej niż 20 000 000,00 zł netto (dwadzieścia milionów złotych
netto) każda przy wykorzystaniu sił własnych lub co najmniej 1 robotę
budowlaną polegającą na zaprojektowaniu i wybudowaniu oraz
uzyskaniu pozytywnego protokołu odbioru dla inwestycji o wartości nie
mniejszej niż 30 000 000,00 zł netto (trzydzieści milionów złotych netto)
26

okresie 5 lat nie terminuje się, a przy wykorzystaniu sił własnych, zlokalizowanych na terenie Unii
wręcz
przez
dłuższe Europejskiej.”
doświadczenie
poszczególni
wykonawcy zdobywają nowe
umiejętności oraz doskonalą się
w danej branży.
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Dot. Ogłoszenie o przetargu, pkt.
cz III pkt.2. ppkt. C3. Oferent
zwraca się z wnioskiem
o wyjaśnienie czy kadrą jaką ma
dysponować Oferent mają być
osoby
które
posiadają
uprawniania projektowe i do
kierowania robotami łącznie?
Czy wystarczającym będzie
wykazanie osób, które posiadają
uprawniania projektowe dla
wymienionych
specjalności
(zespół projektantów) oraz
oddzielnie osób posiadających
uprawnienia do kierowania
robotami (zespół kierownika
budowy i robót). Obecne
brzmienie warunku sugeruje, że
dla każdej branży ma być to
osoba, która ma łącznie 2
rodzaje
uprawnień:
do
projektowania
i kierowania
robotami.
Wykonawca zwraca się również
z prośbą o wyjaśnienie dlaczego
osoby te mają wykazać się
uprawnieniami sprzed 1 czerwca
2015? Warunek ten wydaje się
być zbyt precyzyjny.

Z uwagi na formułę Kontraktu tj. Zaprojektuj i wybuduj Zamawiający
wymaga aby Wykonawca dostarczył kadrę spełniającą wymagania
określone w Ogłoszeniu o przetargu posiadającą odpowiednie
uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w danej specjalności jak
również osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w danej specjalności. Nie jest
wymagane aby jedna osoba posiadała uprawnienia do projektowania i
wykonawcze w danej specjalności.
Zamawiający wymaga aby osoby posiadały uprawnienia budowlane
uzyskane przed 1 czerwca 2015. Powyższe stanowi wyznacznik
doświadczenia kadry którą dysponuje Wykonawca, gdyż osoby
spełniające wskazany warunek pełnią minimum 5 lat samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie.
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Dotyczy
„Wymogi Zamawiający przekaże Wykonawcy wyłącznie teren opisany w
zamawiającego” – pkt. 4.2. Wymogach Zamawiającego celem zagospodarowania go, jako
Zaplecze budowy. Oferent „zaplecze budowy”.
zwraca się z prośbą o wskazanie
czy na terenie prowadzonych
prac lub w ich pobliżu na terenie
DCT Zamawiający przewiduje
możliwość wytyczenia miejsca
gdzie Oferent będzie miał
możliwość
zorganizowania
stałego placu składowego – dla
składowania
materiałów
budowlanych, materiałów z
rozbiórek. Wskazany w pkt. 4.2.
„Zaplecze budowy” teren jest
27

obszarem bardzo niewielkim –
praktycznie bez możliwości
wyznaczenia na nim terenu dla
składowania
materiałów
budowlanych.
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Jednym z kryteriów oceny ofert
jest Czas na Wykonanie – waga
20%. Z uwagi na wysoką wagę dla
kryterium Czasu na Wykonanie a
z tego co można zauważyć,
realizacja zadania przebiegać
będzie w okresie zimowym, aby
zachować uczciwą konkurencję
prosimy o podanie przez
Zamawiającego okresu który
będzie uznany za okres zimowy.
Proponujemy
zgodnie
z
literaturą
przyjęcie
okresu
zimowego od 15 grudnia do 15
marca oraz uzupełnienie umowy
o następujący zapis:
W przypadku wystąpienia w
okresie zimowym temperatury
powietrza poniżej -5 st. C lub
warunków uznanych przez
strony za uniemożliwiające
prowadzenie
robót,
Zamawiający
na
wniosek
Wykonawcy przedłuży termin
realizacji robót bez naliczania kar
umownych
Prosimy o potwierdzenie że w
ofercie, w pozycji - Czas na
Wykonanie
Przedmiotu
zamówienia
(dni
kalendarzowych), Wykonawca
ma pominąć okres zimowy.

W Ofercie, w pozycji Czas na Wykonanie Wykonawca winien
uwzględnić cały wymagany czas na wykonanie przedmiotu Inwestycji
od momentu podpisania umowy do dnia podpisania Końcowego
protokołu odbioru robót i/lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
którykolwiek z tych zdarzeń będzie późniejsze. W Czasie na wykonanie
Wykonawca winien uwzględnić wszelkie ryzyka.
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Prosimy o potwierdzenie, że
rozjazd nr 9 (RzP 49E1 - 1:7,5 –
190) należy zamówić jako
niestandardowy (ze zmiennym
poszerzeniem w krzyżownicy,
wyższa cena zakupu) tak aby w
łuku występującym za rozjazdem
o promieniu 159 m uzyskać
poszerzenie toru + 25 mm
(prześwit 1460 mm).

Z uwagi na fakt, że jest to Kontrakt w formule Zaprojektuj i Wybuduj
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za projekt i dostarczone na
jego podstawie rozwiązanie. Wykonawca winien przedłożyć
proponowane rozwiązanie zgodne z obowiązującymi przepisami,
normami i dobrą praktyką inżynierską.
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Oferent zwraca się prośbą o
zamianę warunków udziału w
postępowaniu:

Zamawiający zmienia wymóg C2-1 z Ogłoszenia o przetargu z:
„ C2-1 w okresie ostatnich 3 lat przed datą publikacji niniejszego
Ogłoszenia o przetargu, wybudowali oraz przeprowadzili rozruch i
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Nie potwierdzamy. W Ofercie, w pozycji Czas na Wykonanie
Wykonawca winien uwzględnić cały wymagany czas na wykonanie
przedmiotu Zamówienia od momentu podpisania umowy do dnia
podpisania Końcowego protokołu odbioru robót i uzyskania
pozwolenia na użytkowanie, którekolwiek z tych zdarzeń będzie
późniejsze.
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JEST
C2 [Doświadczenie]
C2-1 w okresie ostatnich 3 lat
przed datą publikacji niniejszego
Ogłoszenia o przetargu,
wybudowali oraz przeprowadzili
rozruch i zakończone
pozytywnym protokołem
odbioru oddanie do
użytkowania co najmniej dwóch
inwestycji, których zakres
obejmował przebudowę
bocznicy kolejowej pod ruchem
lub roboty kolejowe realizowane
pod ruchem, przy wykorzystaniu
sił własnych, dla długości
użytkowej torów minimum 20
km każda. Pod ruchem oznacza,
że roboty budowlane odbywały
się na torze lub w odległości nie
większej niż 1m od toru na
którym odbywał się normalny,
zgodny z rozkładem ruch
pojazdów kolejowych o
częstotliwości przejazdu nie
rzadszej niż co 1 godzinę).

zakończone pozytywnym protokołem odbioru oddanie do użytkowania
co najmniej dwóch inwestycji, których zakres obejmował przebudowę
bocznicy kolejowej pod ruchem lub roboty kolejowe realizowane pod
ruchem, przy wykorzystaniu sił własnych, dla długości użytkowej torów
minimum 20 km każda. Pod ruchem oznacza, że roboty budowlane
odbywały się na torze lub w odległości nie większej niż 1m od toru na
którym odbywał się normalny, zgodny z rozkładem ruch pojazdów
kolejowych o częstotliwości przejazdu nie rzadszej niż co 1 godzinę).”
na
„ C2-1 w okresie ostatnich 5 lat przed datą publikacji niniejszego
Ogłoszenia o przetargu, wybudowali i zakończyli pozytywnym
protokołem odbioru oddanie do użytkowania co najmniej dwóch
inwestycji, których zakres obejmował przebudowę lub remont bocznicy
kolejowej pod ruchem lub roboty kolejowe realizowane pod ruchem,
przy wykorzystaniu sił własnych, dla długości budowlanej torów
minimum 6 km i minimum 5 rozjazdów każda. Pod ruchem oznacza, że
roboty budowlane odbywały się na torze na którym odbywał się ruch lub
w torze sąsiadującym bezpośrednio z torem na którym odbywał się
normalny, zgodny z rozkładem ruch taboru kolejowego o częstotliwości
przejazdu 24 pojazdy kolejowe na dobę.”

Zamawiający dokonuje zmiany w wymaganiu C2-2 z:
„C2-2 w okresie ostatnich 3 lat przed datą publikacji niniejszego
Ogłoszenia o przetargu, należycie wykonali co najmniej 2 roboty
budowlane polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu oraz uzyskali
pozytywny protokół odbioru dla inwestycji kolejowych o wartości nie
mniejszej niż 20 000 000,00 zł netto (dwadzieścia milionów złotych
netto) każda przy wykorzystaniu sił własnych lub co najmniej 1 robotę
C2-2 w okresie ostatnich 3 lat
budowlaną polegającą na zaprojektowaniu i wybudowaniu oraz
przed datą publikacji niniejszego uzyskaniu pozytywnego protokołu odbioru dla inwestycji o wartości nie
Ogłoszenia o przetargu,
mniejszej niż 30 000 000,00 zł netto (trzydzieści milionów złotych netto)
należycie wykonali co najmniej 2 przy wykorzystaniu sił własnych, zlokalizowanych na terenie Unii
roboty budowlane polegające na Europejskiej.”
zaprojektowaniu i wybudowaniu na
oraz uzyskali pozytywny
„C2-2 w okresie ostatnich 5 lat przed datą publikacji niniejszego
protokół odbioru dla inwestycji
Ogłoszenia o przetargu, należycie wykonali co najmniej 2 roboty
kolejowych o wartości nie
budowlane polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu oraz uzyskali
mniejszej niż 20 000 000,00 zł
pozytywny protokół odbioru dla inwestycji kolejowych o wartości nie
netto (dwadzieścia milionów
mniejszej niż 20 000 000,00 zł netto (dwadzieścia milionów złotych
złotych netto) każda przy
netto) każda przy wykorzystaniu sił własnych lub co najmniej 1 robotę
wykorzystaniu sił własnych lub
budowlaną polegającą na zaprojektowaniu i wybudowaniu oraz
co najmniej 1 robotę budowlaną uzyskaniu pozytywnego protokołu odbioru dla inwestycji o wartości nie
polegającą na zaprojektowaniu i mniejszej niż 30 000 000,00 zł netto (trzydzieści milionów złotych netto)
wybudowaniu oraz uzyskaniu
przy wykorzystaniu sił własnych, zlokalizowanych na terenie Unii
pozytywnego protokołu odbioru Europejskiej.”
dla inwestycji o wartości nie
mniejszej niż 30 000 000,00 zł
netto (trzydzieści milionów złoty
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ZMIANA NA
C2 [Doświadczenie]
C2-1 w okresie ostatnich 3 lat 5
lat przed datą publikacji
niniejszego Ogłoszenia o
przetargu, wybudowali oraz
przeprowadzili rozruch i
zakończone pozytywnym
protokołem odbioru oddanie do
użytkowania co najmniej dwóch
inwestycji, których zakres
obejmował przebudowę
bocznicy kolejowej pod ruchem
lub roboty kolejowe realizowane
pod ruchem, przy wykorzystaniu
sił własnych, dla długości
użytkowej torów minimum 20
km każda. Pod ruchem oznacza,
że roboty budowlane odbywały
się na torze lub w odległości nie
większej niż 1m od toru na
którym odbywał się normalny,
zgodny z rozkładem ruch
pojazdów kolejowych o
częstotliwości przejazdu nie
rzadszej niż co 1 godzinę).
C2-2 w okresie ostatnich 3 lat 5
lat przed datą publikacji
niniejszego Ogłoszenia o
przetargu, należycie wykonali co
najmniej 2 roboty budowlane
polegające na zaprojektowaniu i
wybudowaniu oraz uzyskali
pozytywny protokół odbioru dla
inwestycji kolejowych o wartości
nie mniejszej niż 20 000 000,00
zł netto (dwadzieścia milionów
złotych netto) każda przy
wykorzystaniu sił własnych lub
co najmniej 1 robotę budowlaną
polegającą na zaprojektowaniu i
wybudowaniu oraz uzyskaniu
pozytywnego protokołu odbioru
dla inwestycji o wartości nie
mniejszej niż 30 000 000,00 zł
netto (trzydzieści milionów złoty
Ta zmiana pozwoli wziąć udział
wykonawcy w w/w
30

postępowaniu, co wpłynie na
zwiększenie konkurencyjności i
zmniejszenie ceny dla
Zamawiającego.
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Zgodnie z przedstawionym
przekrojem, przy uwzględnieniu
położenia istniejącego toru 914
i zaproponowanego fazowania
nie ma możliwości zabudowy
0,5 m szerokości podtorza pod
torem nr 914 od strony toru
915. Czy Zamawiający jest
świadomy zaistniałej sytuacji,
jakie będzie postępowanie w
danej sytuacji? Czy istniejące
podtorze sięga do istniejącej
nawierzchni placów i wówczas
Zamawiający odstąpi od
wykonywania podtorza na
danej szerokości czy też
Zamawiający przewiduje zmianę
zakresu robót przewidzianych
do wykonania w ramach fazy 4 i
uzupełnienie podtorza do
wymaganej szerokości?
Informacja ta będzie miała
wpływ na Kryterium 2 Czas na
Wykonanie

Z uwagi na fakt, że formuła Kontraktu jest Zaprojektuj i wybuduj a
Wykonawca jest odpowiedzialny za projekt i wykonanie na jego
podstawie Przedmiotu Inwestycji Zamawiający wskazuje, że
Wykonawca w ramach Czasu na Wykonanie winien przewidzieć i
uwzględnić wszelkie czynności wymagane do wykonania przedmiotu
Umowy.
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Zgodnie z PB rozjazd nr 7 W nawiązaniu do pytania Zamawiający wskazuje, iż wykonanie tego
znajduje się w torze 914 i 913, a rozjazdu winno zostać przeniesione do Fazy 2 i uwzględnione w Czasie
w nie w torze 915 i 914 tak jak to na wykonanie Faza 2+Faza 3.
zostało
przedstawione
na
fazowaniu. Pomiar odległości
między
projektowanym
rozjazdem a istniejącym torem
wykazuje, iż nie ma możliwości
zabudowy
kompletnego
rozjazdu w ramach fazy 1 i
wydłuży to czas potrzebny na
realizację fazy 2, co będzie miało
bezpośredni wpływ na wybór
najkorzystniejszej oferty przez
Zamawiającego
zgodnie
z
Kryterium 3 Czas na wykonanie
Fazy 2 + Fazy 3 i pośrednio
Kryterium 2 Czas na Wykonanie.
Prosimy o decyzję w jakiej fazie
należy uwzględnić zabudowę
rozjazdu nr 7, tak by każdy z
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Oferentów posiadał jednakowe
założenia do
sporządzenia
Oferty.
Czy
Zamawiający
dopuści
wykonywanie podbijania na
całej długości torów tj. poza
udostępnionym
100
m
Odcinkiem?
Witam Panów, biorąc pod
uwagę zapis punktu IX. 2 [Oferta
musi być złożona w formie
pisemnej, elektronicznej] i X.1
[Ofertę należy złożyć na adres
email], proszę o wyjaśnienie w
jakiej faktycznie formie należy
złożyć ofertę.
Jeżeli zamawiający oczekuje
złożenia oferty w formie
pisemnej jak w pkt. IX.2 to nie
może ona być złożona na adres
email jak w pkt. X.1. Jeżeli jednak
jedyną formą oferty jest forma
elektroniczna to proszę o jej
zdefiniowanie na potrzeby
niniejszego postępowania. Czy
jest to:

Zamawiający wymaga aby podbicie torów wykonane było plaserem.
Zamawiający udostępni na tę okoliczność całą bocznicę na 12 godzin w
umówionym z minimum 3-miesięcznym wyprzedzeniem terminie.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej elektronicznej na adres e-mail
tenders@dctgdansk.com.

Zamawiający potwierdza, że forma złożenia Ofert przedstawiona przez
Oferenta jest spełnieniem Wymogów.

forma
pisemna
po
sporządzeniu, której wykonawca
sporządza jej skan i zapisuje plik
o rozszerzeniu .pdf i taki plik
przesyła na wskazany adres
email Zamawiającego?,
- forma elektroniczna opatrzona
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym wykonawcy.
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