Pytania i odpowiedzi do przetargu
Projekt P-20-2-PO.1 Projekt T2c – rozbudowa Terminalu T2

Lp.
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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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Dotyczy punktu C2. Warunki technicznedoświadczenie. Czy kwota dotycząca
wartości robót budowlanych (30 000 000 zł)
wyrażona jest w brutto czy netto?

Wskazana kwota jest wartością netto.
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Par. 2 ust.12 wzoru umowy - prosimy o
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu
wydłużenie czasu na poinformowanie o
wskazanego w par. 2 ust. 12 wzoru Umowy do 5 dni.
zaistnieniu ryzyka opóźnienia i jego
skutkach, z uwagi na fakt, że w praktyce nie
zawsze można oszacować wszystkie skutki w
tak krótkim czasie. W praktyce zapis taki
stanowić może ograniczenie kodeksowego
prawa do zgłaszania roszczeń.
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Par. 3 ust. 1 lit. a i b wzoru umowy –
prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego
oświadczenia, że wykonawca nie zgłasza
zastrzeżeń do dokumentacji i bierze na
siebie pełną odpowiedzialność za zawarte
w niej rozwiązania. Jak słusznie wskazał Sąd
Najwyższy w wyroku z dnia 27 marca 2000 r.
(sygn. akt III CKN 629/98), „z brzmienia art.
651 KC nie sposób wyprowadzić wniosku, iż
wykonawca ma obowiązek dokonywać w
każdym przypadku szczegółowego
sprawdzenia dostarczonego projektu w celu
wykrycia jego ewentualnych wad”. Z kolei
Sąd Apelacyjny w Katowicach wyroku z dnia
22 listopada 2013 r. (sygn. akt V ACa
442/13) stwierdził, że „art. 651 KC
przewiduje obowiązek wykonawcy
niezwłocznego zawiadomienia inwestora o
tym, że dostarczona dokumentacja, teren
budowy, maszyny, lub urządzenia nie nadają
się do prawidłowego wykonania robót i
dotyczą każdego momentu w trakcie
realizacji robót, w którym wykonawca
dowiedział się o konkretnych
nieprawidłowościach. Przepis ten nie może
być nadto odczytywany w sposób
nakładający na wykonawcę obowiązek
dokonywania w momencie przystąpienia do
przetargu, czy podpisywania umowy,
szczegółowego merytorycznego
sprawdzenia przedstawionego mu projektu,
wymagającego specjalistycznych obliczeń,
wiedzy z zakresu projektowania, w celu
wykrycia ewentualnych wad. Do
obowiązków wykonawcy nie należy bowiem
specjalistyczne badanie projektu, a jedynie
musi on umieć odczytać projekt i realizować

Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie tych zapisów.
Skoro przedmiotem umowy jest również sporządzenie
projektu, Wykonawca jako podmiot profesjonalny, jest
zobowiązany do merytorycznego sprawdzenia projektu i
powinien mieć niezbędną wiedzę w postaci dokonania
specjalistycznych obliczeń, czy wiedzę z zakresu
projektowania w celu wykrycia wad.

2

inwestycje zgodnie z jego założeniami oraz
zasadami sztuki budowlanej”.
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Par. 4 ust. 3 wzoru umowy – w celu
usprawnienia formalnej obsługi budowy
prosimy o skrócenie terminu na akceptację
projektów umów podwykonawczych do 14
dni

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.
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Par. 4 ust. 37 wzoru umowy- prosimy o
wykreślenie zapisu narzucającego na
wykonawcę wykonanie wszystkich
czynności, w tym także tych
nieprzewidzianych w umowie. Opisując
przedmiot zamówienia zamawiający nie
może ograniczyć się do wyspecyfikowania
wymagań technicznych czy lokalizacji
danego przedsięwzięcia, ale powinien
uwzględnić wszystkie okoliczności mogące
mieć wpływ na sporządzenie ofert. Ze
względu na brak określenia niezbędnych
okoliczności w opisie przedmiotu
zamówienia kalkulacja ceny ofertowej
byłaby oparta na ryzykanctwie czy
hazardzie wykonawców, a nie na
obliczeniu danych oraz wycenieniu ryzyk,
które mogą zaistnieć podczas wykonania
umowy. W efekcie zbyt ostrożne określenie
ceny ofertowej może przynieść zbędne
poniesienie wysokich kosztów przez
zamawiającego podczas realizacji
zamówienia, gdy nie zaistnieją negatywne
dla wykonawcy okoliczności, a zbyt
ryzykanckie określenie ceny ofertowej może
przynieść straty dla wykonawcy, a ich
widmo może powstrzymać wykonawcę
przed złożeniem oferty, czyli wpłynie na brak
zachowania uczciwej konkurencji.

Zamawiający nie zgadza się na modyfikację zapisu. Umowa
jest realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”,
dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania
pozwolenia na użytkowanie – do czego wymagane jest
wiele czynności, których nie sposób wymienić wprost w
umowie i Wymaganiach. Wykonawca jako podmiot
profesjonalny, posiadający odpowiednie doświadczenie,
powinien mieć świadomość, jakie czynności są niezbędne z
jego strony przy wykonywaniu tego typu umowy.
Zamawiający nie zgadza się ze stwierdzeniem, że z
powodu braku enumeratywnego wymienienia wszystkich
czynności, które mają być wykonane w toku realizacji
umowy przez Wykonawcę, skutkowałoby oparciem ceny
ofertowej na „ryzykanctwie, czy hazardzie wykonawców”.
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Prosimy o udostępnienie dokumentów w
wersji edytowalnej:
 P-20-2-PO.1-Formularz-Oferty
 P-20-2-PO1-Zestawienie-cenyofertowej-i-cena-skorygowana

Zamawiający udostępni edytowalne wersje
wnioskowanych dokumentów.
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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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Dotyczy Warunków technicznych –
Doświadczenie, podpunkt C2-2. Prosimy o
rozdzielenie robót- osobno projektowanie i
wybudowanie.

Zamawiający zmienia wymóg określony w punkcie C2-2
Ogłoszenia o przetargu z:
„C2-2 w okresie ostatnich 3 lat przed datą publikacji
niniejszego Ogłoszenia o przetargu należycie wykonali co
najmniej 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż
30 000 000,00 zł (trzydzieści milionów złotych) każda,
polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu oraz
przeprowadzeniu rozruchu i oddaniu do użytkowania jako
Generalny Wykonawca obiektów budowlanych w
rozumieniu Ustawy Prawo budowlane, 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 o wartości nie mniejszej niż
30 000 000,00 zł netto (trzydzieści milionów złotych) każda,
w tym przynajmniej jedna polegająca na zaprojektowaniu i
wybudowaniu oraz przeprowadzeniu rozruchu i oddaniu do
użytkowania jako Generalny Wykonawca obiektów
budowlanych w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane,
zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej a druga
polegająca na wybudowaniu oraz przeprowadzeniu
rozruchu i oddaniu do użytkowania jako Generalny
Wykonawca obiektów budowlanych w rozumieniu Ustawy
Prawo budowlane, zlokalizowanych na terenie Unii
Europejskiej”
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Czy dla spełnienia warunku udziału
opisanego w pkt C2-1 i C2-2 oferent może
wykazać te same referencję spełniające
wszystkie wymogi opisane w warunkach?
Czy dla spełnienia warunku udziału pisanego
w pkt C2-2 oferent może posłużyć tymi
samymi referencjami (budowami) które
wykazał dla spełnienia warunku C2-1 a
spełniają również wymogi opisane dla pkt
C2-2?
Par. 4 ust. 32 zdanie drugie wzoru umowy –
wnosimy o doprecyzowanie, że na własny
koszt Wykonawca zagospodaruje jedynie te
odpady, wytworzone przy realizacji Robót

W punkcie C2-1 mowa jest o dwóch Inwestycjach w
związku z powyższym Wykonawca winien załączyć/
wskazać Referencje dla dwóch Inwestycji.
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Wykonawca może posłużyć się tymi samymi Referencjami
w celu udowodnienia spełnienia warunków C2-2 i C2-1.

Zamawiający zgadza się na zmianę.
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przez Wykonawcę, bądź jego
Podwykonawców
18

Par. 7 ust. 11 wzoru umowy – wnosimy o
doprecyzowanie zdania drugiego, iż
„Wykonanie dodatkowych analiz, bądź
ekspertyz Zamawiający może zlecić
Wykonawcy w ramach prac dodatkowych i
za odrębnym wynagrodzeniem”.

Zamawiający zgadza się na zmianę. Zamawiający zastrzega
sobie jednak prawo do obciążenia Wykonawcy wszelkimi
kosztami wynikającymi z przeprowadzania takich analiz,
ekspertyz i uzyskiwania opinii, jeżeli przeprowadzone
analizy, ekspertyzy i uzyskane opinie wykażą, że przedmiot
zgłoszony przez Wykonawcę do odbioru jest obarczony
wadą.
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Par. 7 ust. 16 wzoru umowy – wnosimy o
doprecyzowanie zapisu lit. a) poprzez
ograniczenie uprawnienia Zamawiającego
do odmowy odbioru przedmiotu umowy lub
jego części jedynie w przypadku
stwierdzenia wad, bądź usterek istotnych
uniemożliwiających użytkowanie
przedmiotu umowy, bądź jego części
zgodnie z przeznaczeniem .

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.
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Par. 11 ust. 6 wzoru umowy – wnosimy o
doprecyzowanie zapisu zdania trzeciego
poprzez ograniczenie prawa zamawiającego
do odstąpienia od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku gdy
Wykonawca zawiesi zapłatę swoich
zobowiązań lub ogłosi zamiar zawieszenia
tej zapłaty, do sytuacji w których
zawieszenie to jest obiektywnie
nieuzasadnione. W praktyce przyczyną
braku zapłaty zobowiązań chociażby na
rzecz Podwykonawców jest ich pejoratywna
postawa tj. niewykonywanie, bądź
nienależyte wykonywanie umowy, wobec
czego Wykonawca nie powinien być
odgórnie (bez znajomości podstaw
odmowy) zmuszany do zapłaty na ich rzecz
ergo nie powinien być obarczany
konsekwencjami w postaci odstąpienia od
umowy przez Zamawiającego.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.
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Za siłę wyższą powszechnie uznaje się
zdarzenie: zewnętrzne, niemożliwe (lub
prawie niemożliwe) do przewidzenia,
którego skutkom nie można zapobiec. np.:
powódź, huragan, epidemia, wybuch
wulkanu, trzęsienie ziemi, rozruchy, strajki,
wojna etc. Zamawiające we wzorze umowy
w par. 12 odnosi się jedynie do epidemii
COVID-19, co do zasady wykluczając ją z

Zamawiający nie kwestionuje tego, że zdarzenia
zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, których
skutkom nie można zapobiec (np. powódź, huragan,
wybuch wulkanu, wojna) powinny być uznane za siłę
wyższą. Zamawiający wyjaśnia, że jego intencją było
wskazanie, że Wykonawca – działając jako podmiot
profesjonalny, jest zobowiązany do uwzględnienia w
ofercie obecnie panujący stan epidemii i ograniczenia z
tym związane. Taki zapis ma na celu wykluczenie sytuacji,
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kręgu zdarzeń mających charakter siły
wyższej. Prosimy o wyjaśnienie czy intencją
Zamawiającego było jedynie wskazanie,
Wykonawcy, że powinien on uwzględnić w
cenie oferty obecnie panujący stan epidemii
i ograniczenia i utrudnienia z tym związane?

w której po podpisaniu umowy Wykonawca żądałby
przedłużenia terminów umownych lub dodatkowego
wynagrodzenia, uzasadniając to wpływem COVID-19, przy
jednoczesnym braku udokumentowania wpływu COVID na
konkretne zobowiązania umowne. Jak słusznie wskazał
autor tego pytania, za siłę wyższą powszechnie uznaje się
zdarzenie niemożliwe do przewidzenia. Epidemia COVID19 panuje już od kilku miesięcy, a więc nie możemy tutaj
mówić o braku możliwości jej przewidzenia w chwili
składania oferty. Jeżeli skutki COVID-19, których
wykonawca nie był w stanie przewidzieć w dniu składania
oferty i podpisywania umowy, rzeczywiście wpłyną na
wykonanie zobowiązania, Wykonawca powinien
odpowiednio udokumentować ten wpływ, co Zamawiający
każdorazowo będzie oceniał.
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Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający
oczekuje, że wykonawca oprócz sytuacji
aktualnej na dzień składania ofert przewidzi
w jaki sposób będzie rozwijała się epidemia
COVID-19 i w ofercie ujmie wszystkie jej
ewentualne skutki? W ocenie Wykonawcy
nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak
rozwinie się epidemia, ani jakie działania
zostaną podjęte przez Rządy w celu walki z
nią.

Zamawiający wyjaśnia, że epidemia COVID-19 trwa już od
kilku miesięcy, a więc Wykonawca powinien już zdążyć
zapoznać się z ograniczeniami z nią związanymi,
panującymi na dzień składania oferty. Jednocześnie
wskazujemy, że z obecnych działań Rządu jednoznacznie
wynika, że ograniczenia zostają stopniowo znoszone.
Zamawiający nie oczekuje, że Wykonawca w ofercie
przewidzi skutki COVID-19, niemniej jednak, na dzień
składania oferty Wykonawca powinien uwzględnić ryzyko
związane z COVID.
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W przypadku wystąpienia np.: powodzi lub
huraganu na terenie objętym inwestycją,
które to zdarzenia będą miały wpływ na
terminy realizacji robót, czy Zamawiający
potraktuje taką sytuacje jako działanie siły
wyższej i dopuści możliwość zmiany umowy
w zakresie terminu?

Tak, powódź lub huragan na terenie objętym inwestycją
będą traktowane jako siła wyższa. Celem doprecyzowania,
Zamawiający zgadza się na wprowadzenie odpowiednich
zmian do umowy.
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Wykonawca prosi o rozszerzenie pojęcia siły
wyższej we wzorze umowy o zdarzenia:
zewnętrzne, niemożliwe (lub prawie
niemożliwe) do przewidzenia, którego
skutkom nie można zapobiec. np.: powódź,
huragan, epidemia, wybuch wulkanu,
trzęsienie ziemi, rozruchy, strajki, wojna etc.

Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zmian i uznanie
za siłę wyższą: powodzi, huraganu, wybuchu wulkanu,
trzęsienia ziemi, rozruchów, strajków, wojny. Zamawiający
zaznacza jednak, że epidemia COVID-19 nie będzie
automatycznie uznana za siłę wyższą, gdyż nie jest to
zdarzenie, którego Wykonawca na dzień składania oferty i
podpisywania umowy nie mógł przewidzieć.
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Prosimy o wydłużenie okresu dla uzyskania
doświadczenia, jakim ma się legitymować
potencjalny Wykonawca z 3 do 5 lat przed
terminem składania ofert. Pozwoli to na
złożenie oferty przez większą ilość
podmiotów, a zatem Zamawiający będzie
miał możliwość uzyskania bardziej
konkurencyjnej ceny za wykonanie zadania

Zamawiający zmienia wymóg określony w punkcie C2-2
Ogłoszenia o przetargu z:
„C2-2 w okresie ostatnich 3 lat przed datą publikacji
niniejszego Ogłoszenia o przetargu należycie wykonali co
najmniej 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż
30 000 000,00 zł(trzydzieści milionów złotych) każda,
polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu oraz
przeprowadzeniu rozruchu i oddaniu do użytkowania jako
6

od Wykonawców będących w stanie bez
problemów zrealizować zadanie.

Generalny Wykonawca obiektów budowlanych w
rozumieniu Ustawy Prawo budowlane, 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 o wartości nie mniejszej niż
30 000 000,00 zł netto (trzydzieści milionów złotych) każda,
w tym przynajmniej jedna polegająca na zaprojektowaniu i
wybudowaniu oraz przeprowadzeniu rozruchu i oddaniu do
użytkowania jako Generalny Wykonawca obiektów
budowlanych w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane,
zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej a druga
polegająca na wybudowaniu oraz przeprowadzeniu
rozruchu i oddaniu do użytkowania jako Generalny
Wykonawca obiektów budowlanych w rozumieniu Ustawy
Prawo budowlane, zlokalizowanych na terenie Unii
Europejskiej”
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Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający
dopuści powoływanie się na zasoby innej
spółki z tej samej grupy kapitałowej co
Wykonawca w celu spełnienia warunków
ekonomicznych i finansowych?

Zamawiający dopuścił w postępowaniu przetargowym
Konsorcjum, w związku z powyższym w przypadku
opisanym w pytaniu wskazujemy możliwość utworzenia
Konsorcjum.

27

W ogłoszeniu widnieje zapis, iż osoby
przewidziane do realizacji zadania muszą
posiadać uprawnienia budowlane bez
ograniczeń do projektowania i kierowania w
poszczególnych branżach, natomiast w
formularzu oferty jest informacja , iż muszą
posiadać uprawnienia bez ograniczeń do
kierowania robotami w poszczególnych
branżach. Prosimy o uszczegółowienie
wymaganych uprawnień.

Z uwagi na fakt, iż Kontrakt jest w formule Design&Build
Wykonawca winien przewidzieć do realizacji tej Inwestycji
osoby posiadające zarówno uprawnienia projektowe bez
ograniczeń jak i osoby posiadające uprawnienia
wykonawcze bez ograniczeń dla każdej wymaganej do
prawidłowej realizacji Umowy branży. Zgodnie z
wymogiem C3-1 określonym w Ogłoszeniu o przetargu
wymaga się:
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 do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w następujących
specjalnościach:
- konstrukcyjno-budowlanej ,
- drogowej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
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-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych
Nie wymaga się aby w danej specjalności jedna osoba
posiadała zarówno uprawnienia do projektowania jak i
kierowania robotami.
W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje
brzmienie wymogu C3-1 na:
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 do projektowania oraz osobami
posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w następujących
specjalnościach:
- konstrukcyjno-budowlanej ,
- drogowej,
- 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
28

Prosimy o udostępnienie edytowalnych
załączników do oferty: Lista sprawdzająca,
Formularz kontaktowy, Formularz oferty
wraz z załącznikami.

Zamawiający udostępni wnioskowane dokumenty w wersji
edytowalnej.
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Do oferty należy dołączyć wg Listy
sprawdzającej m.in.: Kopia ubezpieczenia
Oferenta od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej, do sumy gwarancyjnej nie
mniejszej niż 20 000 000 mln PLN,
obowiązującą co najmniej do końca maja
2018 r. (Oferent będzie zobowiązany do
utrzymania polisy w tej wysokości do czasu
zakończenia Robót budowlanych a
następnie na okres pełnienia nadzoru
autorskiego i gwarancji wymagana jest
polisa w wysokości 1 000 000 PLN ).

Zamawiający potwierdza, że wymóg jest błędny i powinien
brzmieć „Do oferty należy dołączyć wg Listy sprawdzającej
m.in.: Kopia ubezpieczenia Oferenta od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej, do sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 20
000 000 mln PLN, obowiązującą co najmniej do końca
września 2020 r.”

8

Zapewne wkradł się błąd co do daty
ważności polisy. Prosimy o informację.
30

Proszę o potwierdzenia granicy zakresu
robót dla kanalizacji deszczowej: od końca
zakresu dokumentacji powykonawczej do
studni D138 oraz D137.1 (wraz z
odwodnieniem liniowym).

W ramach przedmiotu Zlecenia jest dowiązanie się do
istniejącej infrastruktury wg udostępnionej dokumentacji
powykonawczej. Opublikowano rewizję dokumentacji
powykonawczej.
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Proszę o potwierdzenia granicy zakresu
robót dla sieci wodociągowej: od końca
zakresu dokumentacji powykonawczej do
łuku Ł45.

W ramach przedmiotu Zlecenia jest dowiązanie się do
istniejącej infrastruktury wg udostępnionej dokumentacji
powykonawczej. Opublikowano rewizję dokumentacji
powykonawczej.
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Proszę o potwierdzenia granicy zakresu
robót dla sieci gazowej niskiego ciśnienia:
od końca zakresu dokumentacji
powykonawczej do włączenia do budynku
za łukiem Ł18

W ramach przedmiotu Zlecenia jest dowiązanie się do
istniejącej infrastruktury wg udostępnionej dokumentacji
powykonawczej. Opublikowano rewizję dokumentacji
powykonawczej.
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Proszę o wskazanie granic zakresu robót dla
sieci gazowej średniego ciśnienia, ze
względu na brak jednoznacznej informacji o
wykonanych odcinkach.

W ramach przedmiotu Zlecenia jest dowiązanie się do
istniejącej infrastruktury wg udostępnionej dokumentacji
powykonawczej. Opublikowano rewizję dokumentacji
powykonawczej.
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W ramach prac związanych z realizacją
zadania Wykonawca ma obowiązek
wykonania wzmocnienia podłoża pod
projektowaną nawierzchnią. Czy w ramach
prowadzonych prac związanych z realizacją
poprzednich etapów terminala zostały
wzmocnione obszary w sąsiedztwie
istniejącej infrastruktury, chodzi między
innymi o obszary graniczące z istniejącą
nawierzchnią terminala T2B oraz obszary
wzdłuż ogrodzenia granicznego. W
przypadku zastosowania technologii
wzmocnienia impulsowego RIC zgodnie z
dokumentacją powykonawczą przekazaną
przez Zamawiającego może dojść do
uszkodzenia wskazanej powyżej
infrastruktury. Czy Wykonawca powinien
rozważyć zastosowanie innej technologii
wzmocnienia podłoża w wyżej wskazanych
lokalizacjach.
Czy Zamawiający dopuszcza użycia
syntetycznych włokien jako zbrojenia
rozproszonego warstwy ścieralnej
nawierzchni z betonu C35/45?
Czy w związku z "zamknięciem" linii
brzegowej ścianą szczelinową na etapie

Zakres wzmocnienia został wskazany w załączonej
dokumentacji powykonawczej.
Umowa jest w trybie Zaprojektuj i wybuduj i Wykonawca
jest odpowiedzialny za dobór i zaprojektowanie i
wykonanie właściwych rozwiązań.
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Zamawiający wymaga zastosowania włókien stalowych
jako zbrojenia rozproszonego.

Zamawiający nie dysponuje aktualnymi badaniami
poziomu wód gruntowych. Jeżeli wykonanie takich badań
9
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realizacji nabrzeża T2 zostało przewidziane
odprowadzenie napływających wód
gruntowych od strony lądu? Czy
Zamawiający jest w posiadaniu aktualnych
pomiarów poziomu wód gruntowych?
Powyższe dane są niezbędne do określenie
sposobu odwodnienia przed pracami
instalacyjnymi jak i wzmocnieniem podłoża.
Przy zaprojektowanym w dokumentacji
powykonawczej układzie dylatacji układanie
maszynowe jest utrudnione i wymaga
stosowania specjalnych zabiegów
technologicznych lub przerw
technologicznych pomiędzy kolejnymi
pełnymi dylatacjami co powoduje znaczny
wzrost kosztów układania nawierzchni. Czy
Zamawiający dopuszcza zmianę układau
proponowanych dylatacji? lub zmianę
technologii na odcinku połączenia z
istniejacą nawierzchnią w celu ujednolicenia
przebiegu dylatacji
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie pól
pomiędzy dylatacjami, które posiadają inny
niż jednostronny układ spadków inną
metodą niż układanie maszynowe przy
użyciu wskazanych w Wymogach
Zamawiającego maszyn i urządzeń?

Zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego
Rozdział 3, Punkt 3.1 ppkt l "...nawierzchnie
betonowe winny być wykonane przy użyciu
specjalistycznego sprzętu drogowego tj.
układarka do betonu typu Wirtgen SP1500
oraz urządzenie do pielęgnacji betonu TCM
180i lub równoważne." czy Zamawiajacy
dopuszcza zmianę spadków nawierzchni w
celu dostosowania do możliwości w/w
sprzętu przy zachowaniu dopuszczalnych
różnic wysokości nawierzchni
umożliwiajacych pracę sprzętów
terminalowych w tym obrót suwnic RTG?
W Wymogach Zamawiającego w rozdziale
8.6 Roboty Nawierzchniowe , tabelka
"KRYTERIA OBCIĄŻENIA" Zamawiający
zawarł informacje dotyczące użytkowania
pojazdów typu:
- Reachstacker,
- w pełni załadowany podnośnik widłowy,
- Roll-Trailer

jest wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu
zlecenia Wykonawca winien to przewidzieć i uwzględnić w
Cenie i Harmonogramie.
Zgodnie z decyzją środowiskową, decyzją wodnoprawną i
projektem budowlanym nawierzchnia winna być szczelna
a cała woda opadowa winna być zbierana do kanalizacji
deszczowej.
Z uwagi na formułę Kontraktu tj. Zaprojektuj i Wybuduj
Zamawiający dopuszcza zmianę rozwiązań projektowych.
Dostarczone przez Wykonawcę rozwiązania projektowe
winny spełniać wszystkie wymogi określone w
dostarczonej podczas postępowania przetargowego
dokumentacji, w tym w szczególności zawarte w projekcie
budowlanym i Wymaganiach Zamawiającego.
Proponowane zmiany są wyłącznym ryzykiem Wykonawcy
i winny być przedłożone do akceptacji i uzgodnione z
Przedstawicielem Zamawiającego.

Zamawiający dopuści wykonanie nawierzchni betonowej
inną metodą niż wskazano w Wymaganiach
Zamawiającego w zakresie nie przekraczającym 10%
powierzchni obszaru T2c. Jednakże, każdy przypadek
wymaga przedłożenia stosownego wyjaśnienia ze strony
Wykonawcy, uzgodnienia i akceptacji ze strony
Przedstawiciela Zamawiającego. Odmowa Przedstawiciela
Zamawiającego jest wyłącznym ryzykiem Wykonawcy.
Umowa jest w trybie Zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczone w ramach
Umowy rozwiązania, które muszą spełniać Wymagania
Zamawiającego. Wprowadzone zmiany są wyłącznym
ryzykiem Wykonawcy.

Sporadyczne użytkowanie należy rozumieć jako przejazd
500 000 razy przez tę samą lokalizację w ciągu okresu
użytkowania.

10

41

42

43

Określenie użyte przez Zamawiającego
"sporadyczne użytkowanie" jest wielkością
bliżej nie określoną i może powodować duże
rozbieżności w przyjmowanych założeniach.
Z uwagi na powyższe prosimy o wskazanie
ilości przejazdów wskazanych powyżej
pojazdów, w opinii Wykonawcy powyższe
dane są niezbędne do poprawnego przyjęcia
założeń projektowych.
W punkcie 3.13 Wytyczne do rozwiązań
wykonawczych Zamawiający zawarł
"Umiejscownie odwodnień liniowych w
skrajni ścieżki RTG w celu zminimalizowania
przejazdów przez odwodnienie". W
udostępnionym projekcie budowlanym
zaprojektowano układ spadków wraz z
lokalizacją odwodnienia, zgodnie z
powyższymi wytycznymi dotyczących
lokalizacji odwodnień liniowych należałoby
przeprojektować cały układ odwodnienia ,
co wiąże się z przeprojektowaniem układu
spadków nawierzchni w obszarze T2C. Czy w
oparciu o powyższe wytyczne Zamawiający
zweryfikował możliwość wprowadzenia
zmian w odniesieniu do wykonanej już
insfrastruktury , przede wszystkim dla
elementów : wysokość cokołu ogrodzenia
granicznego , rzędnych nawierzchni w
okolicach bramy wyjazdowej na obszarze B,
przebiegu i połączenie z istniejącymi
instalacjami, możliwość zaprojektowania
nawierzchni w taki sposób aby umożliwić
obrót pojazdów RTG zgodnie z Wymogami
Zamawiającego?
W punkcie 3.13 Wytyczne do rozwiązań
wykonawczych Zamawiając zawarł "We
wszystkich miejscach gdzie występuje
bezpośrednie ryzyko niekontrolowanego
wtagnięcia pieszego na pas IMV lub RTG
zastosowanie barier drogowych". Prosimy o
wskazanie powyższych lokalizacji lub
podanie ilości niezbędnych barier.
W punkcie 3.13 Wytyczne do rozwiązań
wykonawczych Zamawiając zawarł
"Ozankowanie obrzeży - krawężników na
przemian kolorem czarnym i żółtym
odblaskowym". Czy powyższy zapis dotyczy
to również krawężników wokół nawierzchni
terminala (wzdłuż opaski pomiędzy
nawierzchnią a ogrodzeniem granicznym)?

Zamawiający usuwa z Wymagań Zamawiającego wskazany
wymóg.

Zamawiający usuwa z Wymagań Zamawiającego wskazany
wymóg.

Zamawiający usuwa z Wymagań Zamawiającego wskazany
wymóg.
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Przez teren T2C przebiega czynny kabel
średniego napięcia, zasilający terminal DCT.
Czy na etapie wykonywania prac
Zamawiający dopuszcza unieczynnienie ww
kabla?

45

Prosimy o doprecyzowanie/wyjaśnienie
zapisu ze strony 43 Wymogów
Zamawiającego "Oznakowanie poziome
zostanie wykonane przy użyciu farb
odpowiednich dla spodziewanych w tym
miejscu temperatur dróg, oraz zgodnego z
obowiązującą normą i przepisami o
właściwościach nie gorszych niż te
zastosowane na T2B". Czy Zamawiający
zakłada na terminalu T2C obszary
nawierzchni, w których panować będą
nietypowe dla polskiego klimatu
temperatury lub będą przeprowadzane
nietypowe operacje?
Zgodnie z Ogłoszeniem o przetargu , II
Przedmiot zamówienia, Opis zamówienia
pkt. 2 należy wykonać roboty rozbiórkowe
"rozbiórka i wywózka wraz z utylizacją
utwardzonego materiału będącego
pozostałością po poprzednich budowach".
Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu
informacji co do ilości/zakresu niezbędnych
rozbiórek. Zgodnie ze zdjęciem satelitarnym
ze strony mapa.trojmiasto.pl zakres ten
może obejmować 1/3 terenu całej
inwestycji T2C.
Rozdział 4 Obszar A - "...Wykonawca jest
zobowiązany umożliwić dostęp i
wykonywanie robót na terenie
Zamawiajacemu lub Innym Wykonawcom
Zamawiajacego po uprzednim uzgodnieniu
terminów i warunków. - Czy Zamawiajacy
może określić rodzaj i termin realizacji w/w
robót?
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Kabel średniego napięcia zlokalizowany na terenie T2c jest
własnością ZMPG (Zarząd Morskiego Portu Gdańsk). ZMPG
jest wyłącznym dyspozytorem tej infrastruktury i
jakiekolwiek działania na tej infrastrukturze winny być
uzgodnione bezpośrednio z ZMPG do wiadomości DCT.
Jednakże, ww. kabel średniego napięcia stanowi istotny
punkt zasilania terminalu DCT. Unieczynnienie tego kabla
nie może trwać dłużej niż 7 dni i winno być poprzedzone
uzgodnieniami i akceptacją ze strony ZMPG i DCT.
Akceptację ZMPG i DCT należy uzyskać nie później niż w
terminie 15 dni przed planowanym wyłączeniem.
Zamawiający nie przewiduje nietypowych warunków
atmosferycznych i temperaturowych.

Zamawiający nie dysponuje informacją na temat obszaru
na którym może być zlokalizowany utwardzony materiał
będący pozostałością po poprzednich budowach.

Zamawiający zobowiązany jest do bieżącego utrzymania
infrastruktury, którą dysponuje. Z uwagi na fakt, że teren
Inwestycji jest ogrodzony ogrodzeniem granicznym i okala
go oświetlenie graniczne może zajść konieczność
dokonania wymaganych przeglądów lub w razie
uszkodzenia naprawy któregoś z elementów infrastruktury
Zamawiającego. Dodatkowo, Przedstawiciele
Zamawiającego w tym w szczególności Nadzór, Ochrona,
Służba BHP ze strony DCT, Przedstawiciele Działu
Infrastruktury, Wyższe Kierownictwo DCT, audytorzy i inni
którzy bezpośrednio współpracują z DCT winny być
uprawnieni do dostępu do terenu. Dostęp taki winien być
nieograniczony.
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Rozdział 4 obszar B "...Ochrona terminalu
jest obowiązkiem Zamawiającego
wynikającym z odrębnych przepisów,
dlatego wymagany personel do ochrony
terenu zapewni Zamawiający." Czy
zamawiający pokrywa koszt ochrony?

W Wymogach Zamawiającego w punkcie 4.1 Obszar B
wskazano wymóg w tym zakresie, który niniejszym został
zmodyfikowany:
„Ochrona terminalu jest obowiązkiem Zamawiającego
wynikającym z odrębnych przepisów, dlatego wymagany
personel do ochrony terenu zapewni Zamawiający. Koszty
związane z pracownikami ochrony sprawującymi nadzór
będzie ponosił Zamawiający. Pracownik ochrony ze strony
Zamawiającego i na koszt Zamawiającego będzie pełnił
nadzór wyłącznie w godzinach pracy Wykonawcy. W
terminach i godzinach, w których Wykonawca nie będzie
wykonywał robót pracownik ochrony ze strony
Zamawiającego nie będzie pełnił nadzoru a brama
wjazdowa na Obszarze B zostanie zamknięta. Pracownik
ochrony ze strony Zamawiającego nie odpowiada za nadzór
nad mieniem Wykonawcy a jedynie sprawuje nadzór nad
wjazdem na teren Zamawiającego. W związku z powyższym
wymaga się od Wykonawcy przedkładania z miesięcznym
wyprzedzeniem godzin pracy, tak aby Zamawiający był w
stanie zapewnić personel do ochrony tego posterunku.
Wjazdy w godzinach nieprzewidzianych wcześniej w
przedłożonym harmonogramie będą odbywały się przez
Kompleks bramowy DCT. Wykonawca, na czas korzystania
z tej bramy wjazdowej zlokalizowanej w obszarze B, ma
obowiązek zapewnienia zaplecza socjalnego (kontener
socjalny) dla pracowników ochrony. Kontener socjalny
winien być zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie
bramy wjazdowej, po uprzednim uzgodnieniu jego
lokalizacji z Przedstawicielem Zamawiającego. Wykonawca
zapewni iż, kontener będzie wyposażony w ogrzewanie,
elektryczność oraz zapewni stolik i krzesło. Na tę
okoliczność Wykonawca doprowadzi swoim własnym
staraniem i na swój koszt wszystkie wymagane przyłącza i
media. W bezpośrednim sąsiedztwie kontenera socjalnego
należy zlokalizować kabinę sanitarną/toaletę przenośną)
typu Toitoi lub równoważny oraz zapewnić jej regularny
serwis.”
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Jakie są oczekiwania Zamawiającego
związane z zapisem w WZ "Wykonawca jest
zobowiązany do uwzględnienia w swoich
pracach Etapu T2B – etap 2 oraz terenu 9ha
wskazanym na Rysunku nr 1."
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Czy w związku z przewidywaną adaptacją
terenu "9ha" Zamawiający planuje zmianę
przeznaczenia obszaru wskazanego w PZT
Projektu Budowlanego jako "Place składowe
pustych kontenerów? I dostosowania do
ruchu suwnic?

Zamawiający w przyszłości będzie zagospodarowywał
tereny przyległe do terenu Inwestycji. W związku z
powyższym w ramach Inwestycji należy przewidzieć i
wykonać wszelkie przewidziane dostarczonym projektem
budowlanym sieci wraz z wymaganymi zapasami, które
będą wymagane na potrzeby przyszłej infrastruktury.
W Wymaganiach Zamawiającego punkt 8.6 wskazano:
„Obszar opisany na PZT w dostarczonym projekcie
budowlanym jako „place składowe pustych kontenerów”
winien zostać zaprojektowany i wybudowany przy
spełnieniu wymagań określonych dla kontenerów
pełnych”. W związku z powyższym Zamawiający
13
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Prosimy o określenie "zapasów w
kanalizacjach" o których mowa w
Wymaganiach Zamawiającego rozdział 2 pkt
2.4

potwierdza, że plac składowy opisany w projekcie
budowlanym jako „place składowe pustych kontenerów”
winien być zaprojektowany i wybudowany jako plac
przeznaczony do składowania kontenerów pełnych i
poruszania się po nim sprzętu terminalowego co oznacza,
że winien spełniać Kryteria Obciążenia opisane w punkcie
8.6 Wymogów Zamawiającego.
Z uwagi na fakt, że Umowa jest w trybie Zaprojektuj i
wybuduj Wykonawca winien dostarczyć rozwiązanie, które
spełnia Wymagania Zamawiającego wskazane na przykład
w poniższych punktach:
- w punkcie 8.8 Infrastruktura elektryczna Wymogów
Zamawiającego wskazano:
„Wszystkie instalacje powinny być prowadzone w
kanalizacjach kablowych. Nie dopuszcza się układania kabli
bezpośrednio w gruncie. Należy przewidzieć i wykonać
odpowiednie zapasy kanalizacji kablowych ( min 50% lecz
nie mniej niż 3 osłony rurowe w każdym ciągu) w kanałach
kablowych umożliwiające dalszą rozbudowę terminalu.”
„Wszelkie Urządzenia, sieci i instalacje oraz wszędzie tam
gdzie jest to technicznie i operacyjnie uzasadnione powinny
być zaprojektowane i wykonane z uwzględnieniem 30%
rezerwy. Dla uniknięcia wątpliwości 30% rezerwy powinno
pozostać po wykonaniu zarówno Etapu T2B jak i T2C.
Minimalna rezerwa w przepustach to 50% lub 3 szt. (
przyjmujemy wartość większą).”
- w punkcie 8.9 Infrastruktura teletechniczna Wymogów
Zamawiającego wskazano:
„W ramach powadzonych Robót Wykonawca powinien
wykonać wszelkie elementy Robót znajdujące się na
terenie Etapu T2c, jak również te, które są konieczne do
wykonania dla kolejnego Etapu T2B – 2 Etap. W tym celu
należy w szczególności:


Przewidzieć i wykonać odpowiednie zapasy w
kanalizacjach kablowych,



Przewidzieć i wykonać odpowiednie miejsce do
zainstalowania koniecznych urządzeń,



Przewidzieć i wykonać odpowiednie zapasy w
wydajnościach i mocach instalowanych Urządzeń.”

- w punkcie 8.10 Infrastruktura sanitarna Wymogów
Zamawiającego wskazano:
„Wszelkie urządzenia sieci i instalacje oraz wszędzie tam
gdzie jest to technicznie i operacyjnie uzasadnione powinny
być zaprojektowane 30% rezerwy, dla uniknięcia
wątpliwości 30% rezerw powinno pozostać po wykonaniu
Projektu T2B – Etap 2.”
52

Jednym z wymagań zapisanych w pkt 3.13
są "przyłącza wody w okolicach pompowni
deszczowych i sanitarnych - do prac

Zamawiający usuwa z Wymagań Zamawiającego wskazany
wymóg.
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utrzymaniowych", których to wykonanie
wymaga uzyskania decyzji zamiennej, bądź
zgłoszenia robót. Prosimy o wskazanie
lokalizacji w/w przyłączy.
W pkt 3.13 wymaga się by wszystkie
hydranty wykonać jako podziemne. Jest to
sprzeczne z zpaisami Projektu Budowlanego
Tebodin. Prosimy o potwierdzenie
wprowadzenia zmiany do dokumentacji w
tym zakresie.
Prosimy o uszczegółowienie zapisu
dotyczącego systemu kontroli dostępu do
stacji transformatorowych. Opisanie rodzaju
systemu bieżąco eksploatowanego
opisanego w tabeli w pkt 3.13
Prosimy o wyjaśnienie wymagań
dotyczących "równości nawierzchni"
wskazanego w Wymaganiach w pkt 3.13.
czy będą inne niż wskazane w przekazanej
dokumentacji ?
Prosimy o doprecyzowanie zapisu
dotyczącego "spadku o wartości w
granicach 1%" o którym mowa w pkt 8.6
Wymagań zamawiajacego. Jest on w
sprzeczności z wartościami spadków
zaprojektowanych w Projekcie Budowlanym
Czy Zamawiajacy dysponuje pomiarami
osiadań istniejącej cześci Terminala. Jeśli tak
prosimy o ich udostępnienie ?
W pkt 8.6. wymagań zamawiajacego mowa
jest o siatce pomiarów osiadań o boku 10m.
Czy zamawiajacy na czas prowadzenia
pomiarów w okresie odpowiedzilanośic za
wady Wytkonawcy udostępni/zapewni
dostęp urządzeń pomiarowych do rejonu
występowania punktów pomiarowych w
szczególności występujących pomiędzy
skłądowanymi w tych miejscach
kontenerami?
W tabeli na stronie 44 i 45 wymagań
zamawiającego podano minimalne. Prosimy
o podanie maksymalnych przewidywanych
obciążeń dla nawierzchni terminala.

Czy Zamawiający zaakceptuje inny ciężki
sprzęt do układania nawierzchni
odpowiedni do autostrad i podobnych, jeśli

Projekt jest w trybie Zaprojektuj i Wybuduj. Wszystkie
hydranty, które zlokalizowane są na ciągach
komunikacyjnych i stanowią potencjalną kolizję z ruchem
terminalowym winny być wykonane jako podziemne.

Zamawiający usunął wymóg.

Nierówności nawierzchni będą mierzone przy użyciu 4metrowej łaty oraz klina pomiarowego. Nierówności nie
mogą przekraczać 6 mm. Uskok pomiędzy dwiema
sąsiadującymi płytami nie może przekraczać 5mm.
Nieprzekraczalne, maksymalne terminalowe podłużne i
poprzeczne spadki, przy uwzględnieniu osiadania winny
wynosić 1:60 tj. 1,67%.

Zamawiający udostępni wnioskowane, możliwie
najbardziej aktualne dane.
W okresie odpowiedzialności za wady pomiary osiadania
winny być wykonywane we wszelkich dostępnych na dzień
pomiaru lokalizacjach.

Wyspecyfikowane parametry dają informację na temat
obciążeń wyłącznie od sprzętów terminalowych czy
składowania kontenerów. Wytrzymałość nawierzchni
winna uwzględniać wszystkie możliwe czynniki na nią
oddziałujące w tym w szczególności siły od pojazdów, od
składowania, w różnych ich wariantach, odnośne
współczynniki, natężenie ruchu, warunki atmosferyczne
itd..
Zamawiający zaakceptuje sprzęt wyspecyfikowany w
Wymaganiach Zamawiającego w punkcie 3.1.l taki jak,
układarka do betonu typu Wirtgen z typoszeregu od SP500
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spełni wszystkie wymagania techniczne dla
projektowanej nawierzchni?
W związku z wymaganiami pracodawcy,
rozdział 3, sekcja 3.1 pkt., Które cechy
opisanego sprzętu uważa się za niezbędne,
aby uznać ostatecznie wybraną maszynę za
„podobną”
Prosimy o informację jaki maksymalnie czas
potrzebuje Zamawiający na sprawdzenie i
akceptację dokumentacji powykonawczej ?

63

Czy zamawiający dysponuje pozwolenia na
budowie dla zakresu realizacji T2C?

64

Czy zamawiający zaakceptuje doświadczenie
kadry przez dwie różne osoby (jedna z
uprawnieniami projektowymi a druga z
uprawnieniami wykonawczymi ?
Jeśli dwa maszty, które DCT przekaże do
Wykonawcy nie spełniają wymagań lub są
uszkodzone to czy zakup i transport nowych
masztów będzie traktowano jako roboty
dodatkowe?
W związku z dopuszczeniem urządzeń
równoważnych w stosunku do układarki do
betonu Wirtgen SP1500 oraz urządzenia do
pielęgnacji betonu TCM 180i prosimy o
określenie parametrów równoważności np.
maksymalna szerokość układania. Czy
należy złożyć wraz z ofertą oświadczenia o
zastosowaniu urządzeń równoważnych
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Czy Zamawiający dopuszcza zrealizowanie
przedmiotu zamówienia na podstawie
Projektu Budowlanego, będącego
załącznikiem do niniejszego postępowania
bez konieczności wykonywania projektu
wykonawczego?

do SP1600 lub równoważne oraz urządzenie do pielęgnacji
betonu typu TCM 180i lub równoważne.
Zamawiający zaakceptuje sprzęt wyspecyfikowany w
Wymaganiach Zamawiającego w punkcie 3.1.l taki jak,
układarka do betonu typu Wirtgen z typoszeregu od SP500
do SP1600 lub równoważne oraz urządzenie do pielęgnacji
betonu typu TCM 180i lub równoważne.
Dostarczona przez Wykonawcę dokumentacja
powykonawcza winna spełniać wszystkie określone
Umową i Wymaganiami Zamawiającego parametry.
Jakakolwiek wada polegająca na brakach, pominięciach
rozbieżności, niespójności, nieuwzględnieniu
któregokolwiek z Wymagań będzie skutkowała brakiem
akceptacji dokumentacji powykonawczej.
Zamawiający posiada pozwolenie na budowę. Pozwolenia
zostały zawarte w Załączniku nr 3 do Wymagań
Zamawiającego.
Zamawiający nie wymaga aby wymagane uprawnienia
projektowe i wykonawcze w danej branży były spełnione
przez jedną osobę.
Konieczność zakupu nowych masztów będzie
przedmiotem rozważań pomiędzy Stronami. Możliwe są
różne warianty rozwiązania tej kwestii. Jednym z
możliwych jest zlecenie robót dodatkowych, jednakże nie
jest to na tym etapie przesądzone.
Zamawiający zaakceptuje sprzęt wyspecyfikowany w
Wymaganiach Zamawiającego w punkcie 3.1.l taki jak,
układarka do betonu typu Wirtgen z typoszeregu od SP500
do SP1600 lub równoważny oraz urządzenie do pielęgnacji
betonu typu TCM 180i lub równoważne.
W nawiązaniu do wymagań określonych w Ogłoszeniu o
przetargu w punkcie C2-1 należy dostarczyć Oświadczenie
wraz z wymaganymi dokumentami:
- referencje potwierdzające wskazane dane,
- kopie Końcowego Protokołu Odbioru Robót
- wskazanie, które inwestycje obejmowały użycie
odpowiedniego mechanicznego sprzętu drogowego
przeznaczonego do budowy nawierzchni betonowych
- wyspecyfikowanie zastosowanego sprzętu drogowego w
celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania analizy w
zakresie spełnienia wymagań odnośnie sprzętu
określonego w punkcie 3.1.l
Z uwagi na zbyt małą szczegółowość projektu
budowlanego Zamawiający nie dopuszcza takiej
możliwości.
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Czy Zamawiający dopuszcza rozpoczęcie
robót w oparciu o Projekt Budowlany
i równoległe opracowywanie Projektu
Wykonawczego
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę
konstrukcji nawierzchni zaprojektowanej
przez Tebodin na etapie Projektu
Budowlanego.

Prosimy o udostępnienie planu sytuacyjnowysokościowego w wersji edytowalnej np.
w dwg.
Z wiedzy Oferenta wynika, że roboty objęte
niniejszym Zamówieniem, związane z
przebudową sieci gazowej zostały częściowo
wykonane. Prosimy o jednoznaczne
określenie zakresu przebudowy sieci
gazowych w ramach niniejszej inwestycji.
Prosimy o wyjaśnienie czy wpusty
deszczowe do studni D25, D26, D27, D89,
D88,
D87, widoczne na planie sytuacyjnym
wchodzą z zakres przedmiotu zamówienia.
Czy Zamawiający dopuszcza zamianę
kanałów odwodnienia liniowego na system
inny niż system monolityczny, szczelinowy,
samonośny nie wymagający stosowania
dodatkowych opasek betonowych w celu
uzyskania wytrzymałości dla klasy
obciążenia F900?
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie
systemu odwodnień liniowych o mniejszej
powierzchni przekroju poprzecznego niż
opisany w projekcie?
Projekt (II.C.1.2) zakłada odwodnienie
szczelinowe gdzie spadek górnych
płaszczyzn w kierunku szczeliny wynosi 3% .
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie
kanałów nie posiadających spadku górnych
płaszczyzn kanału w kierunku szczeliny?

Zamawiający wymaga aby roboty budowlane wykonywane
były w oparciu o zaakceptowaną przez Przedstawiciela
Zamawiającego dokumentację.
Z uwagi na fakt, że jest to Kontrakt w formule Zaprojektuj i
wybuduj Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do
rozwiązań zawartych w dostarczonej dokumentacji
budowlanej. Jednakże w każdym przypadku jest
wymagane aby dostarczone przez Wykonawcę
rozwiązanie było nie gorsze niż to zawarte w projekcie
budowlanych zarówno pod kątem funkcjonalnoużytkowym jak również wytrzymałościowym. W
przypadku konstrukcji nawierzchni Zamawiający wymaga
aby wykonana była nawierzchnia betonowa zbrojona
stalowym zbrojeniem rozproszonym wykonana
zdefiniowanym w przetargu typem sprzętu tj. układarką,
rozkładarka oraz spełniające wszelkie wymagane kryteria,
w tym w szczególności obciążenia.
Zamawiający udostępni wnioskowany dokument.

Proszę o zapoznanie się z załączoną wraz z listą pytań i
odpowiedzi dokumentacją powykonawczą dla zakresu T2b
stanowiącą Załącznik nr 4 do Wymagań Zamawiającego.

Proszę o zapoznanie się z załączoną wraz z listą pytań i
odpowiedzi dokumentacją powykonawczą dla zakresu T2b
stanowiącą Załącznik nr 4 do Wymagań Zamawiającego.

Zamawiający wymaga zastosowania systemu odwodnienia
liniowego spełniającego wymagania określone w
dostarczonej dokumentacji przetargowej.
Przedłożone przez Wykonawcę rozwiązanie wymaga
uzgodnienia i akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego.

Zamawiający wymaga zastosowania systemu odwodnienia
liniowego spełniającego wymagania określone w
dostarczonej dokumentacji przetargowej.
Przedłożone przez Wykonawcę rozwiązanie wymaga
uzgodnienia i akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego.
Zamawiający wymaga zastosowania systemu odwodnienia
liniowego spełniającego wymagania określone w
dostarczonej dokumentacji przetargowej.
Przedłożone przez Wykonawcę rozwiązanie wymaga
uzgodnienia i akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego.
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Czy dopuszcza się zastosowanie systemu
odwodnień szczelinowych gdzie
poszczególne kanały łączone są ze sobą
inaczej niż za pomocą betonowego systemu
pióro-wpust i elastycznej uszczelki gumowej
np. poprzez rurkę PCV?
Czy w związku z brakiem norm dotyczących
klas wytrzymałości obciążenia studzienek
systemów odwodnieni liniowych (norma
PN-EN1433 nie określa klas studzienek
odpływowych odwodnieni liniowych),
Zamawiający dopuszcza zabudowanie
systemowych studzienek odwodnienia
liniowego będących integralną częścią
systemu jednego producenta nie
posiadających odpowiednich odrębnych
certyfikatów potwierdzających klasę
obciążenia F900 dla studzienek?
Czy możliwe jest zamiana kanałów
odwodnienia liniowego na system kanałów
z wnętrzem wykonanym z PVC?

Czy dopuszcza się zastosowanie kanałów
odwodnienia liniowego o innych wymiarach
zewnętrznych i innych wymiarach
wewnętrznych niż opisanych w
dokumentacji?
Czy dopuszcza się stosowanie innej niż
powszechnie stosowana formuła (formuła
Manninga) obliczeń hydraulicznych przy
doborze hydraulicznym kanałów
odwodnienia liniowego?

Czy w przypadku konieczności zastosowania
koryt o długości innej niż standardowa
(segmenty nietypowe) , zamawiający
dopuszcza, umieszczenie w ciągu, kanałów
ciętych na
budowie, a tym samym dokonywania
uszczelnienia kanałów w sposób inny niż
systemowy?
Wykonawca prosi o wyjaśnienie na czym
polegać będą „odpowiednie zalecenia”,
które zgodnie z § 1 ust. 3 Umowy
Zamawiający może wydać Wykonawcy, w
przypadku wystąpienia rozbieżności w

Zamawiający wymaga zastosowania systemu odwodnienia
liniowego spełniającego wymagania określone w
dostarczonej dokumentacji przetargowej.
Przedłożone przez Wykonawcę rozwiązanie wymaga
uzgodnienia i akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego.
Zamawiający w żadnym przypadku nie dopuszcza
zastosowania materiałów, które nie posiadają
odpowiednich certyfikatów.

Zamawiający wymaga zastosowania systemu odwodnienia
liniowego spełniającego wymagania określone w
dostarczonej dokumentacji przetargowej.
Przedłożone przez Wykonawcę rozwiązanie wymaga
uzgodnienia i akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego.
Zamawiający wymaga zastosowania systemu odwodnienia
liniowego spełniającego wymagania określone w
dostarczonej dokumentacji przetargowej.
Przedłożone przez Wykonawcę rozwiązanie wymaga
uzgodnienia i akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego.
Umowa jest w trybie Zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczone w ramach
Umowy rozwiązanie. Wprowadzone zmiany są wyłącznym
ryzykiem Wykonawcy, w tym w szczególności w
odniesieniu do klasyfikacji zmiany jako istotna lub nie
istotna w odniesieniu do wymagań Prawa budowlanego.
Jeżeli zmiana wprowadzona przez Wykonawcę zostanie
zakwalifikowana jako istotna uzyskanie zamiennego
pozwolenia na budowę, czas i koszty z tym związane są
wyłącznym ryzykiem Wykonawcy.
Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

W nawiązaniu do pytania Zamawiający zmienia brzmienie
§1 ust.3 z
„Dokumenty, tworzące Umowę objaśniają się wzajemnie.
W przypadku rozbieżności między nimi Zamawiający wyda
Wykonawcy odpowiednie zalecenia, a hierarchia
18

dokumentach tworzących Umowę. Czy
zalecenia te polegać będą na dokonaniu
przez
Zamawiającego
samodzielnej,
uznaniowej interpretacji ww. rozbieżności
pomiędzy treścią dokumentów?

dokumentów będzie zgodna z kolejnością ich zapisu w
Załączniku.”
na
„Dokumenty, tworzące Umowę objaśniają się wzajemnie.
W przypadku rozbieżności między nimi hierarchia
dokumentów będzie zgodna z kolejnością ich zapisu w
Załączniku.”

83

Wykonawca zwraca się z pytaniem, jaki Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium w
termin realizacji Zamówienia przewiduje postępowaniu przetargowym i będzie zależny od terminu
Zamawiający?
wskazanego w najkorzystniejszej Ofercie.
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Zgodnie z Wymogami Zamawiającego
„Zamawiający zlecił wykonanie projektu
budowlanego i uzyskał lub jest w trakcie
uzyskiwania
wymaganych
decyzji,
uzgodnień, pozwoleń a w szczególności
Pozwolenia na Budowę” (str. 6/61) oraz
„Zamawiający
jest
w
trakcie
przygotowywania wniosku o Pozwolenie na
Budowę” (str.7/61). Równocześnie jednak,
zgodnie z Umową - § 6 ust. 1 „Wykonawca
sporządzi Projekt w zakresie koniecznym do
prawidłowego
wykonania
przedmiotu
Umowy” oraz § 6 ust. 8 „Na podstawie
Projektu Wykonawca wystąpi do właściwych
organów administracji architektonicznej w
imieniu i na rzecz Zamawiającego, o ile to
będzie konieczne dla realizacji przedmiotu
Umowy, o uzyskanie decyzji zatwierdzającej
Projekt
i
udzielającej odpowiednich
pozwoleń administracyjnych np. pozwolenia
na budowę”. Mając na uwadze powyższe
rozbieżności, Wykonawca zwraca się z
pytaniem, kto jest odpowiedzialny za
uzyskanie pozwolenia na budowę?
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Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie
progu maksymalnego przewidzianego dla
wynagrodzenia z tytułu realizacji robót
dodatkowych/uzupełniających (obecnie
20% wartość wynagrodzenia netto).
Wykonawca nie widzi potrzeby, jak i
zasadności ustanawiania takiego progu.
Roboty dodatkowe i uzupełniające
pozostają w chwili zawierania Umowy
niemożliwe do oszacowania i przewidzenia.
W sytuacji, gdy prawidłowa realizacja
przedmiotu Umowy wymagać będzie
wykonania robót

Zamawiający posiada pozwolenie na budowę dla obszaru
T2c o numerze 171/2018/SJ z 05.07.2018r. W punkcie 2.2
Stan formalny – Uzyskane decyzje Administracyjne
Wymogów Zamawiającego jest ono przywołane. Decyzja o
pozwoleniu na budowę znajduje się w załączniku nr 3 do
Wymogów Zamawiającego a projekt budowlany w
Załączniku nr 1 do Wymogów Zamawiającego.
Zamawiający zmieni brzmienie opisu znajdującego się na
stronie 6 Wymogów Zamawiającego na:
„Zamawiający zlecił wykonanie projektu budowlanego i
uzyskał wymagane decyzje, uzgodnienia, pozwolenia a w
szczególności Pozwolenie na Budowę, jak również zlecił
wykonanie badań geologicznych.”
Zamawiający zlecił opracowanie projektu budowlanego i
uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę. Jednakże
Umowa jest w trybie Zaprojektuj i Wybuduj i Wykonawca
przejmuje pełną odpowiedzialność za dostarczony projekt.
W odniesieniu do Umowy Wykonawca jest projektantem,
ma prawo do wprowadzenia zmian. Zmiany zgodnie z
prawem budowlanym mogą być klasyfikowane jako
istotne lub nieistotne. Różne jest ich procedowanie,
jednakże wszelkie te czynności są w zakresie i
odpowiedzialności Wykonawcy, jeżeli zdecyduje się na
wprowadzenie zmian i zmiany te zostaną zaakceptowane
przez Przedstawicieli Zamawiającego.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian.
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dodatkowych/uzupełniających o wartości
przekraczającej ww. próg, nieuzasadnione
będzie ich zawężanie czy odmowa ich
wykonania wyłącznie z uwagi na
ustanowiony limit wartości przewidzianego
dla ich realizacji wynagrodzenia.
Zgodnie z treścią § 2.1 ust. 7 Umowy
„Wykonawca/Wykonawcy
wspólnie
realizujący Umowę nie zmieni swojego
składu/statusu/umowy podczas całego
okresu wykonywania przedmiotu Umowy
oraz okresu gwarancji jakości bez
uprzedniej zgody Zamawiającego, a każda
taka zmiana dokonana bez zgody
Zamawiającego będzie uważana za
naruszenie warunków Umowy.” Wykonawca
wnosi o usunięcie przedmiotowego zapisu,
stanowiącego rażąco nadmierną i niczym
nieuzasadnioną ingerencję Zamawiającego
w sytuację prawną Wykonawcy. W ocenie
Wykonawcy zupełnie irrelewantne dla
Zamawiającego oraz dla realizacji Umowy
powinny pozostawać kwestie stricte
korporacyjne
Wykonawcy.
Powyższa
ingerencja wykracza poza uprawnienia
Zamawiającego i pozostaje całkowicie
nieakceptowalna.

Zamawiający nie zgadza się na zmianę. Zamawiający
wyjaśnia, że zarówno w doktrynie jak i w orzecznictwie
prezentowany jest pogląd, zgodnie z którym
niedopuszczalne jest przekształcenie strony podmiotowej
umowy w sprawie zamówienia publicznego polegające na
zastąpieniu dotychczasowego wykonawcy przez inny
podmiot nieposiadający dotychczas tego statusu, na skutek
umowy cesji lub innej czynności prawnej prowadzącej do
następstwa prawnego pod tytułem szczególnym,
odnoszącym skutek w odniesieniu do danego stosunku
prawnego. Tego rodzaju zachowanie będzie kwalifikowane
jako mające na celu próbę obejścia przepisów prawa.
Dokonanie takiej czynności niweczyłoby sens prowadzenia
postępowania i wyboru oferty najkorzystniejszej,
przedstawionej
przez
wykonawcę
spełniającego
postawione przez zamawiającego warunki udziału w
postępowaniu.
W zakresie możliwości wystąpienia jednego z członków
konsorcjum, w jednym z orzeczeń KIO wskazała wprost, że
zmiana po stronie wykonawcy, polegająca na tym, że z
konsorcjum wystąpi jeden z uczestników jest
niedopuszczalną na gruncie PZP zmianą podmiotową po
stronie wykonawcy.

Podmiotowe przekształcenie po stronie wykonawcy
stanowić będzie naruszenie ogólnych zasad udzielania
zamówień, a tym samym będzie czynnością mającą na celu
obejście ustawy co skutkuje jej nieważnością zgodnie z
treścią art. 58 § 1 k.c. Jedyną możliwą formą przekształceń
po stronie podmiotowej – dopuszczalną na gruncie
regulacji dotyczących zamówień publicznych, jest
przekształcenie, które ma swoje źródło z tzw. sukcesji
generalnej.
Wykonawca
wnosi
o
wykreślenie Zamawiający nie zgadza się na zmianę.
(ewentualnie istotną modyfikację) treści
oświadczeń,
ujętych
w
rozdziale
„Oświadczenia Stron” ust. 1 lit a), b), d) i e).
a.
Oświadczenie
z
lit
a).
Wykonawca nie może złożyć
oświadczenia,
w
którym
przejmuje
całą
odpowiedzialność za zawarte w
przygotowanej
przez
Zamawiającego dokumentacji
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b.

projektowej
rozwiązania
techniczne i organizacyjne,
przejmując
całe
ryzyko
związane z projektem oraz
potwierdzając, że Zamawiający
nie będzie odpowiedzialny za
żadne
błędy,
niedoprecyzowania,
niekompletność lub pominięcia
w tej dokumentacji;
Oświadczenie
z
lit
b).
Wykonawca nie może złożyć
oświadczenia,
w
którym
potwierdza, iż nie będzie
powoływał się na jakiekolwiek
okoliczności
dotyczące
dokumentacji
lub
Terenu
Budowy w celu uzyskania
przedłużenia
terminu
wykonania Umowy w stosunku
do Harmonogramu lub żądania
dodatkowego wynagrodzenia
nawet
w
sytuacji,
gdy
dokumentacja zawierać będzie
obiektywne wady.
Treścią
przedmiotowych
oświadczeń
Zamawiający
usiłuje obciążyć wykonawców
konsekwencjami ewentualnych
wadliwości
dokumentacji
projektowej, której sam jest
autorem. To Zamawiający
zobligowany jest do przekazania
wykonawcom
dokumentacji
kompletnej i umożliwiającej
złożenie
prawidłowo
skalkulowane
oferty.
Obowiązkiem Zamawiającego
jest określenie postanowień
umowy tak, aby cel zamówienia
został osiągnięty. W swoim
działaniu nie może jednak
korzystać z prawa absolutnego,
oderwanego od przedmiotu
zamówienia,
sytuacji
wykonawcy oraz ciążących na
nim obowiązków jako drugiej
strony
stosunku
zobowiązaniowego
z
wykonawcą. Przerzucenie na
wykonawcę takiego ryzyka, nad
którym wykonawca nie ma
21

c.

d.

żadnej
kontroli
stanowi
naruszenie zasady słuszności i
sprawiedliwości kontraktowej.
Oświadczenie
z
lit
d).
Wykonawca nie może złożyć
oświadczenia,
w
którym
bezwarunkowo potwierdza, iż
posiadane przez niego zasoby
umożliwiają realizację prac
dodatkowych – 15% w zakresie
kosztowym – bez wpływu na
umówiony termin zakończenia
Robót. Wykonawca oczywiście
posiada odpowiednie zasoby i
ma możliwość realizacji robót
dodatkowych, niemniej jednak,
przed sprecyzowaniem tych
robót
nie
jest
możliwe
dokonanie oceny, czy ich
wykonanie nie wpłynie na czas
końcowy
realizacji
całej
inwestycji. Roboty te mogą
polegać
na
konieczności
zaangażowania
podmiotu
specjalistycznego, czy wpłynąć
na ścieżkę krytyczną realizacji
zamówienia, co w sposób
naturalny wpłynie również na
termin końcowy.
Oświadczenie
z
lit
e).
Wykonawca nie może złożyć
oświadczenia,
w
którym
przejmuje
na
siebie
odpowiedzialność za ryzyko
związane
z
możliwością
natrafienia na potencjalnie
niebezpieczne
materiały
wybuchowe.
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Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów od
obowiązek przedkładania Przedstawicielowi podwykonawców robót budowlanych.
Zamawiającego
projektów
umów
z
podwykonawcami
dotyczy
wszystkich
rodzajów umów (tj. zarówno na roboty
budowlane, jak i usługi i dostawy)?
Powyższych wątpliwości nie rozwiewa ust. 3
rozdziału „Obowiązku Wykonawcy”.
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Zgodnie
z
rozdziałem
„Obowiązki Z uwagi na tryb Umowy tj. Zaprojektuj i wybuduj
Wykonawcy” ust. 9 „Zamawiający nie ponosi Wykonawca winien przedłożyć w pierwszej kolejności do
odpowiedzialności za materiały zamówione zatwierdzenia projekt, następnie mając zatwierdzony
22

przed
ich
zatwierdzeniem
ani
za
konsekwencje odmowy zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Zamawiającego”. Wnosimy
o
uzupełnienie
przedmiotowego
postanowienia, poprzez dodanie, iż brak
odpowiedzialności Zamawiającego wiąże się
wyłącznie
z
uzasadnioną
odmową
zatwierdzenia
materiałów
przez
Przedstawiciela Zamawiającego. Całkowite
wyłącznie ww. odpowiedzialności pozostaje
nieuzasadnione i nieakceptowalne.

projekt przedłożyć wnioski materiałowe a następnie po
akceptacji wniosków materiałowych zamówić materiał.
Jeżeli Wykonawca dokona w zakresie zakupu materiału
przed uzyskaniem jego zatwierdzenia wszelkie
konsekwencje z tego wynikające dotyczą wyłącznie
Wykonawcy.
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Wykonawca wnosi o korektę treści Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.
postanowienia z rozdziału „Obowiązki
Wykonawcy” ust. 13, zgodnie z następującą
propozycją:
Wykonawca
będzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe
podczas pożaru powstałego podczas
wykonywania prac przez z winy jego
pracowników
lub
pracowników
podwykonawców.
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Wykonawca zwraca się z prośbą o Wskazany Punkt umowy nie dotyczy kwestii odbiorowych.
wyjaśnienie, czy dokonanie odbioru Robót, o
którym mowa w §6 ust. 6 Umowy tj. pomimo
konieczności dalszego wykonania zaległych
prac, uporządkowania i zwolnienia Terenu
Budowy,
pozostaje
równoważne
z
wykonaniem przedmiotu Umowy (w tym
również zachowaniem terminu końcowego
realizacji Umowy – od którego uzależnione
jest naliczanie kar umownych)?
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Na jaki okres ma zostać udzielona rękojmia Okresy rękojmi mają odpowiadać okresom zakreślonym
dla wykonanych Robót? Okresy, na jaki dla gwarancji jakości.
udzielona zostać ma gwarancja jakości
określone
zostały
w
treści
Karty
Gwarancyjnej. W przypadku rękojmi okresy
takie nie zostały zakreślone. Wykonawca
zwraca się zatem z pytaniem, czy okresy te
mają odpowiadać okresom zakreślonym dla
gwarancji jakości, czy okresy te mają
pozostawać
tożsame
z
okresami
zakreślonymi ustawowo?
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Zgodnie z § 8.1 ust. 1 Umowy, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie
wynagrodzenie płacone ma być w okresach proponowanej zmiany.
miesięcznych,
równocześnie
jednak,
wskazane zostało, iż płatności mogą być
dokonane w zakresie każdego zakończonego
etapu prac zgodnie z Harmonogramem
23

Robót. Wykonawca zwraca się z prośbą o
uniezależnienie rozliczenia miesięcznego od
zakończonych etapów prac, a jedynie od
faktycznie przerobionych robót przez
Wykonawcę
w
danym
okresie
(miesięcznym).
W
konsekwencji
powyższego, Wykonawca wnosi również o
wykreślenie postanowienia § 8.1 ust. 2
Umowy.
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Wykonawca wnosi o zmniejszenie wielkości Zamawiający nie wyraża zgody.
wymaganego
przez
Zamawiającego
zabezpieczenia na okres realizacji Umowy, z
15% do 10%. Dominującym standardem
rynkowym jest ustalanie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na poziomie
10%.
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Zgodnie z § 11 ust. 6 Umowy Zamawiający Zamawiający nie wyraża zgody.
pozostaje uprawniony do odstąpienia od
Umowy ze skutkiem natychmiastowym m.in.
w sytuacji, gdy:
a. Wykonawca zawiesi zapłatę swoich
zobowiązań lub
b. Wykonawca ogłosi swój zamiar
zawieszenia tej zapłaty;
c. lub gdy dowolna osoba złoży we
właściwym sądzie wniosek o
likwidację,
rozwiązanie
lub
upadłość Wykonawcy.
Wykonawca wnosi o usunięcie
przedmiotowych punktów. Zakreślone
powyżej przesłanki nie powinny
stanowić okoliczności uprawniających
Zamawiającego do odstąpienia, gdyż
nie świadczą o braku możliwości
dalszej realizacji umowy przez
Wykonawcę,
jak
również
o
(ewentualnych)
problemach
finansowych
Wykonawcy.
Zawieszenie płatności zobowiązań lub
ogłoszenie
zamiaru
takiego
zawieszenia może być związany z
szeregiem przyczyn niezależnych od
kondycji finansowej Wykonawcy, np.
wdanie się w spór z kontrahentem, co
powinno pozostawać irrelewantne dla
Zamawiającego. Alternatywnie, w
przypadku braku zgody na wykreślenie
ww.
przesłanek,
w
ocenie
Wykonawcy, przesłanki te powinny
24

zostać
ściśle
powiązane
z
popadnięciem
Wykonawcy
w
rzeczywistą niewypłacalność, co może
faktycznie wpłynąć na realizację
kontraktu.
W
odniesieniu
do
przesłanki
stanowiącej o złożeniu wniosku o
upadłość Wykonawcy przez dowolną
osobę, to należy pamiętać, że wniosek
o ogłoszenie upadłości danego
podmiotu (np. Wykonawcy) może
złożyć w każdym momencie, każdy z
wierzycieli, niezależnie od zasadności
takiego wniosku. Złożenie wniosku o
upadłość przez podmiot trzeci może w
żaden
sposób
nie
ilustrować
rzeczywistej kondycji finansowej
Wykonawcy. Wykonawca wnosi
zatem o zmianę przedmiotowej
przesłanki, na okoliczność złożenia we
właściwym
sądzie
wniosku
o
likwidację, rozwiązanie lub upadłość
Wykonawcy,
przez
samego
Wykonawcę.
Przypominamy,
iż
terminowe złożenie wniosku o
upadłość stanowi obowiązek każdego
podmiotu
zagrożonego
niewypłacalnością.
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W związku z istotnie zawyżonymi Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu par. 11 ust. 9 lit.
wysokościami
(oraz
podstawami) a poprzez zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłoka”.
zakreślonych przez Zamawiającego kar Zamawiający nie zgadza się na pozostałe zmiany.
umownych, Wykonawca wnosi następująco:
a. o zakreślenie limitu łącznego dla
wszystkich kar umownych –
obecnie limit kar umownych
zakreślony został wyłącznie dla
pozycji wskazanej w § 11 ust. 9 lit
a) Umowy i dotyczy tylko kar
umownych
naliczanych
za
opóźnienia w stosunku do
poszczególnych
etapów
wynikających z Harmonogramu lub
terminu zakończenia Robót. W
pozostałych przypadkach limit ten,
zgodnie z literalnym brzmieniem
umowy, nie został ustanowiony.
Wykonawca sugeruje przy tym
zastosowanie dominującego w
praktyce rynkowej limitu 20%
łącznego
wynagrodzenia
umownego.
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b. o uzależnienie kary umownej
wskazanej w §11 ust. 9 lit a)
Umowy od zwłoki, a nie opóźnienia
– Wykonawca nie powinien
ponosić konsekwencji finansowych
w sytuacji, gdy przekroczenie
terminu realizacji poszczególnych
etapów, czy terminu końcowego
wykonania Umowy, nastąpiło z
przyczyn od niego niezależnych i
niezawinionych.
c. o obniżenie wysokości kary
umownej z tytułu odstąpienia od
umowy do wysokości 10% wartości
wynagrodzenia
ryczałtowego,
zgodnie z dominującą praktyką
rynkową.
d. o obniżenie wysokości kar
umownych zakreślonych w § 4 ust.
20 lit c), do wysokości 1.000 zł za
każdą godzinę – zakreślona
obecnie kara umowna na poziomie
20.000 zł za każdą godzinę
prowadzenia działań zakłócających
pozostaje rażąco wygórowana. W
przypadku utrzymania powyższej
wysokości kary, wnosimy o
ustanowienie limitu łącznego dla
przedmiotowej kary, do wysokości
100.000 złotych.
97

Wykonawca zwraca się z prośbą o
wykreślenie treści § 12 ust. 1 Umowy,
stanowiącego o wyłączeniu możliwości
powołania się na COVID-19 jako siłę wyższą
w przyszłości. Oczywiście Wykonawca ma
pełną świadomość panującej obecnie
pandemii COVID-19 oraz podejmie wszelkie
możliwe środki w celu zapobieżenia wpływu
epidemii na realizację umowy, wobec czego
jako zasadne uznać należy wymagania
Zamawiającego określone w § 12 ust. 2 i 3,
niemniej jednak, dalszy rozwój epidemii
COVID-19 pozostaje całkowicie niemożliwy
do przewidzenia i nawet przy zachowaniu
należytej staranności Wykonawca nie może
oszacować skali ograniczeń, problemów czy
trudności, które epidemia COVID-19
wywołać może w przyszłości (w okresie
realizacji umowy), a których Wykonawca nie
ma sposobności uniknięcia czy zapobieżenia
im już na etapie zawierania umowy. W

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca – działając jako
podmiot profesjonalny, jest zobowiązany do uwzględnienia
w ofercie obecnie panujący stan epidemii i ograniczenia z
tym związane. Taki zapis ma na celu wykluczenie sytuacji,
w której po podpisaniu umowy Wykonawca żądałby
przedłużenia terminów umownych lub dodatkowego
wynagrodzenia, uzasadniając to wpływem COVID-19, przy
jednoczesnym braku udokumentowania wpływu COVID na
konkretne zobowiązania umowne. Za siłę wyższą
powszechnie uznaje się zdarzenie niemożliwe do
przewidzenia. Epidemia COVID-19 panuje już od kilku
miesięcy, a więc nie możemy tutaj mówić o braku
możliwości jej przewidzenia w chwili składania oferty.
Jeżeli skutki COVID-19, których wykonawca nie był w stanie
przewidzieć w dniu składania oferty i podpisywania
umowy, rzeczywiście wpłyną na wykonanie zobowiązania,
Wykonawca powinien odpowiednio udokumentować ten
wpływ, co Zamawiający każdorazowo będzie oceniał.
Co więcej, epidemia COVID-19 trwa już od kilku miesięcy,
a więc Wykonawca powinien już zdążyć zapoznać się z
26

związku z powyższym Wykonawca wnosi o
wykreślenie ust. 1, wyłączającego możliwość
powołania się na COVID-19 jako siłę wyższą
w przyszłości.
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Wykonawca wnosi o wprowadzenie zaliczki
w wysokości 10 % wynagrodzenia
ryczałtowego.

99

Wykonawca zwraca się z prośbą o
przedstawienie pojęcia etapu robót –
zwłaszcza w kontekście harmonogramu
robót i płatności.

ograniczeniami z nią związanymi, panującymi na dzień
składania oferty. Jednocześnie wskazujemy, że z obecnych
działań Rządu jednoznacznie wynika, że ograniczenia
zostają stopniowo znoszone. Zamawiający nie oczekuje, że
Wykonawca w ofercie przewidzi skutki COVID-19, niemniej
jednak, na dzień składania oferty Wykonawca powinien
uwzględnić ryzyko związane z COVID.
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku wystąpienia o
płatność zaliczkową wymagane jest przedłożenie jej
zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej.
Zabezpieczenie winno być na pełną wartość zaliczki, w
postaci nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie
gwarancji bankowej zgodnej z Wzorem Gwarancji
bankowej załączonej do Umowy stanowiącej Załącznik nr
10. Rozliczenie zaliczki będzie w wartości proporcjonalnej
do miesięcznego przerobu Wykonawcy/proporcjonalne do
wartości wystawionej faktury do wartości Umowy. Spłata
zaliczki rozpocznie się od pierwszej faktury wystawionej
przez Wykonawcę i zostanie całkowicie spłacona z
ostatniej wystawionej przez Wykonawcę faktury.
W nawiązaniu do §4 ust. 42 Wykonawca zobowiązany jest
opracować i dostarczyć Przedstawicielowi Zamawiającego
przed rozpoczęciem Robót, Harmonogram rzeczowofinansowy z uwzględnieniem pozycji wskazanych
w Zestawieniu elementów ceny ofertowej, które stanowi
element Oferty Wykonawcy zawarty w Załączniku nr 3.
Bazując na Pozycjach rozliczeniowych z Zestawienia
elementów Ceny Ofertowej Wykonawca na tym etapie
dokona podziału zakresu robót na pozycje rozliczeniowe,
które w trakcie realizacji robót będą traktowane jako
„etapy”.

10
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Jakimi kryteriami Wykonawca ma się W ocenie Zamawiającego Wykonawca winien kierować się
kierować przy określaniu etapów robót w planowanym Harmonogramem robót.
kontekście sporządzania Harmonogramu.

10
1

Prosimy o usunięcie sankcji kar umownych w Zamawiający nie wyraża zgody.
wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia
ryczałtowego za każdy dzień opóźnienia w
stosunku do poszczególnych etapów
wynikających z Harmonogramu.
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2

Wykonawca zwraca się z prośbą o Zamawiający nie wyraża zgody.
zmniejszenie
gwarancji
należytego
wykonania obowiązków Wykonawcy w
okresie
gwarancji
do
3%
kwoty
wynagrodzenia ryczałtowego.
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Wykonawca zwraca się z prośbą o Zamawiający udostępni wnioskowany raport.
przekazanie
raportu
z
badań
zanieczyszczenia podłoża gruntowego.

10
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Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie Zamawiający nie wyraża zgody.
polubownego rozwiązywania sporów przed
wystąpieniem na drogę sądową?

10
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Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający potwierdza.
elektroniczna
oferta
z
załącznikami
podpisana
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym jest ofertą pisemną
elektroniczną.
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Prosimy o udostępnienie edytowalnej wersji Zamawiający udostępni wnioskowany dokument.
pliku P-20-2-PO.1-Formularz-Oferty.
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Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający
wymaga podania jedynie osób posiadających
uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w
następujących specjalnościach:
- Konstrukcyjno-budowlanej
- Inżynieryjnej: Drogowej
- 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
Tak, jak zostało to przedstawione w
Oświadczeniu o posiadanej wiedzy i
doświadczeniu oraz o dysponowaniu
osobami zdolnymi do zrealizowania
Zamówienia. P-20-2-PO.1 punkt d).

Zamawiający wymaga również osób posiadających
uprawnienia projektowe bez ograniczeń we wszystkich
wskazanych specjalnościach jak to zostało wskazane w
ogłoszeniu o przetargu.
Zamawiający dokona korekty w Formularzu Oferty.
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Zgodnie
z
zapisami
Wymogów
Zamawiającego w punkcie 8.8 Infrastruktura
Energetyczna opisana jest Wymagana
Rezerwa. Opisane są dwa warianty:
-minimalna rezerwa miejsca w
przepustach tj. min 50% lub 2 szt.
(przyjmujemy wartość większą)
- min 50% lecz nie mniej niż 3 rury
osłonowe w każdym ciągu
Prosimy o potwierdzenie którą
wytyczną należy przyjąć do oferty

Wszystkie instalacje powinny być prowadzone w
kanalizacjach kablowych. Nie dopuszcza się układania kabli
bezpośrednio w gruncie. Należy przewidzieć i wykonać
odpowiednie zapasy kanalizacji kablowych ( min 50% lecz
nie mniej niż 3 osłony rurowe w każdym ciągu) w kanałach
kablowych umożliwiające dalszą rozbudowę terminalu.
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10
9

W zakresie 2TC należy wykonać 2 stacje
energetyczne 15/1kV. Zgodnie z zapisami
Wymogów Zamawiającego w punkcie 8.8
Infrastruktura
Energetyczna
należy
dostarczyć i zamontować transformator
15kV/0.4kV z możliwością zasilania 230V
16A. Prosimy o wskazanie w której ze stacji
energetycznej objętej przetargiem należy
przewidzieć taki transformator oraz określić
minimalną moc jaką ma posiadać
transformator.

Przedmiotem zamówienia jest stacja transformatorowa
T10 15/1kV w pełni wyposażona, spełniająca wymagania
zawarte w dostarczonym projekcie budowlanym oraz
Wymogach Zamawiającego.
Druga stacja transformatorowa T11 15/1kV nie jest
przedmiotem Zamówienia. Zamawiający wymaga aby w
lokalizację wskazaną dla T11 doprowadzić całą wymaganą
kanalizację kablową oraz wybudować fundamenty pod
przyszłą stację.

11
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Zgodnie
z
zapisami
Wymogów Zamawiający usunął wymóg w Wymaganiach
Zamawiającego w punkcie 8.8 Infrastruktura Zamawiającego.
Energetyczna należy wykonać zasilanie dla
pól
serwisowych.
Z
dokumentacji
przetargowej nie ma wskazanego tego
obszaru ani ilości pól. Prosimy o uzupełnienie
lokalizacji złącz serwisowych.
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Zgodnie
z
zapisami
Wymogów Zamawiający usunął wymóg w Wymaganiach
Zamawiającego w punkcie 8.8 Infrastruktura Zamawiającego.
Energetyczna należy zapewnić odwodnienie
studni kablowych 15kV. Pozwolenie na
budowę nie przewiduje tego typu instalacji
odwodnienia. Prosimy o potwierdzenie iż
wszystkie studnie kablowe które będę
realizowane w etapie 2TC będą miały mieć
system odwodnienia wraz z system
monitoringu.
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Zgodnie
z
zapisami
Wymogów
Zamawiającego w punkcie 8.8 Infrastruktura
Energetyczna system należy zaprojektować i
wykonać tak, aby zapewnić podwójne
zasilanie (100% redundancja). Można
stosować pętle, przy czym każda nitka pętli
powinna być prowadzona osobnym
oddzielnym
śladem.
Prosimy
o
potwierdzenie iż powyższy zapis dotyczy
tylko infrastruktury PME i BMS, zaś pozostała
infrastruktura energetyczna ( w tym zasilanie
eRTG, SN, RTG, oświetlenie terenu, zasilanie
urządzeń CCTV) winna zostać jako zasilona
promieniowo (od źródła do odbiornika).
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Zgodnie
z
zapisami
Wymogów Zamawiający potwierdza, że wspomniany zapis dotyczy
Zamawiającego w punkcie 8.8 Infrastruktura rozdzielnicy średniego napięcia w PZ-T2, natomiast
Energetyczna, wyłączniki w rozdzielnicy 15 rozdzielnice SN w budynkach prefabrykowanych stacji
kV powinny mieć możliwość pracy w trzech

Zasilanie dwustronne należy zapewnić dla nowo
budowanych stacji transformatorowych. W przypadku
pozostałej infrastruktury, w tym w szczególności eRTG,
RTG, zasilanie urządzeń CCTV winna zostać zasilana z
dwóch odrębnych punktów zasilania.
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pozycjach „praca”; Próba/Odłączenie”; transformatorowych (tj. w T10) mają być analogiczne do
„Rozdzielenie”. Przejście wyłącznikiem pozostałych stacji zrealizowanych na etapie T2B.
wysuwnym z pozycji Praca do pozycji
„Próba/Odłączenie” powinno być możliwe
przy zamkniętych drzwiach. Prosimy o
potwierdzenie iż powyższe zapisy dotyczą
rozdzielni w budynku PZ T2, natomiast
rozdzielnice
SN
w
budynkach
prefabrykowanych
stacji
transformatorowych mają być analogiczne
do pozostałych stacji zrealizowanych na
etapie T2B.
11
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Zgodnie
z
zapisami
Wymogów
Zamawiającego w punkcie 8.8 Infrastruktura
Energetyczna
rezerwę
miejsca
w
pomieszczeniu SN budynku PZ T2 należy
wyposażyć w niezbędną aparaturę. Prosimy
o określenie rodzaju oraz parametrów
energetyczny dla rezerwowych pól.

Zamawiający zwraca uwagę na zapisy zawarte w projekcie
budowlanym firmy Tebodin, Teczka II.C.2.1, Część Sieci
średniego napięcia 15kV, w pkt. 7 a w szczególności
7.3.Rozbudowa rozdzielnicy.

11
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Zgodnie
z
zapisami
Wymogów Na masztach winny być zamontowane oprawy LED.
Zamawiającego w punkcie 8.8 Infrastruktura
Energetyczna opisane są źródła świateł dla
naświetlaczy na masztach:
- oprawy LED
- oprawy metalohalogenkowe
Prosimy o potwierdzenie którą
wytyczną należy przyjąć do oferty.
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Zgodnie
z
zapisami
Wymogów Zamawiający dostarczył projekt wykonawczy masztów,
Zamawiającego w punkcie 8.8 Infrastruktura który stanowi Załącznik nr 5 do Wymogów
Energetyczna
opisano
konieczność Zamawiającego.
stosowania pomostów obsługowych pod
głowicą. Prosimy o potwierdzenie iż
wspomniany pomost dotyczy się masztów
34m.
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Zgodnie
z
zapisami
Wymogów Zamawiający usunął wymóg.
Zamawiającego w punkcie 8.8 Infrastruktura
Energetyczna
opisano
konieczność
demontażu rozdzielnic potrzeb własnych z
zewnętrznej elewacji budynków. Prosimy o
wskazanie stacji energetycznych które
wymagają takiej procedury.
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Co zamawiający miał na myśli stosując zapis- Z uwagi na fakt, ze Umowa jest w trybie Zaprojektuj i
„Wykonawca zapewni zamienne części na 2 wybuduj Zamawiający na tym etapie nie zna docelowych
lata do maszyn dostarczonych”?
rozwiązań. W odniesieniu do powyższego do wszelkich
dostarczonych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji
Przedmiotu Umowy maszyn, gdzie w Instrukcji obsługi
30

11
9

Prosimy o przedstawienie wytycznych na
podstawie, których Wykonawca ma spełnić
wymogi zapisu : „Wykonawca zapewni
zamienne części na 2 lata do maszyn
dostarczonych”.
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Wnioskujemy o wykreślenie o z treści
Umowy par. 2 ust. 8 pkt. d).
Wnioskujemy o usunięcie z treści par. 3 ust.
1 pkt a) zapisu o następującej treści:
„… i bierze na siebie pełną
odpowiedzialność za zawarte w niej
rozwiązania techniczne i organizacyjne oraz
przejmuje ryzyko związane z tym projektem.
Z chwilą podpisania Umowy Zamawiający
nie będzie odpowiedzialny za żadne błędy,
niedoprecyzowania, niekompletność lub
pominięcia w tej dokumentacji.”
Wykonawca nie może ponosić
odpowiedzialności za błędy w dokumentacji
projektowej, której nie jest autorem.
Wskazujemy, że zapis ten narusza art. 647
k.c., art. 353 1 k.c. oraz art. 58 §2 k.c.
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem
sądowym, to na Zamawiającym jako stronie
umowy o roboty budowlane zobowiązanej
do opracowania i dostarczenia
Dokumentacji projektowej spoczywa
główna odpowiedzialność za prawidłowe
sporządzenie tego dokumentu. W tej
konfiguracji, odpowiedzialność za
ewentualne wady projektu w stosunku do
Wykonawcy ponosi Zamawiający. Regulacja
praw i obowiązków stron Umowy, w tym co
do podziału ryzyka kontraktowego, opiera
się zatem na tym samym modelu co umowa
o roboty budowlane uregulowana
przepisami art. 647 k.c. Zgodnie z tym
przepisem, odpowiedzialność za
przygotowanie projektu oraz jego
poprawność spoczywa na inwestorze.
Należy przy tym podkreślić, że za objęte

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 przez przystąpieniem do
Odbioru Końcowego.
Z uwagi na fakt, ze 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 maszyn, 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 przez przystąpieniem do
Odbioru Końcowego.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.
Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie tych zapisów.
Skoro przedmiotem umowy jest również sporządzenie
projektu, Wykonawca jako podmiot profesjonalny, jest
zobowiązany do merytorycznego sprawdzenia projektu i
powinien mieć niezbędną wiedzę w postaci dokonania
specjalistycznych obliczeń, czy wiedzę z zakresu
projektowania w celu wykrycia wad.
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ryzykiem Zamawiającego uznać należy nie
tylko oczywiste błędy w dokumentacji
projektowej, ale również wszelkie
niedokładności i nieodpowiadające
rzeczywistości założenia, z którymi wiązać
się może konieczność wykonania przez
Wykonawcę robót dodatkowych.
Niedopuszczalne i niezgodne z przepisami
art. 647 k.c. oraz art. 353 1 k.c. jest
przerzucanie wyżej wskazanego ciężaru na
Wykonawcę.
W standardowych okolicznościach, nie
sposób oczekiwać od wykonawcy
realizującego roboty budowlane by pomimo
posiadanej wiedzy i doświadczenia
zawodowego był on w stanie a priori
zweryfikować wszystkie potencjalne błędy
projektowe jedynie na podstawie analizy
dokumentacji dostarczonej przez
zamawiającego na etapie przed złożeniem
oferty. Jak trafnie wskazano w judykaturze
(tak. m.in. wyrok SN z dnia 27.3.2000 r., III
CKN 629/98; wyrok SN z dnia 16.6.2016 r., V
CSK 535/15, Legalis. Podobnie: K.
Zagrobelny, [w:] E. Gniewek (red.), Kodeks
cywilny. Komentarz, s. 1065), wykonawca
umowy o roboty budowlane nie ma
obowiązku dokonywania własnych
szczegółowych obliczeń w celu wykrycia
wad dostarczonego projektu, zwłaszcza gdy
został on wykonany przez specjalistyczne
biuro projektowe.
Wnioskujemy o usunięcie z treści Umowy
par. 3 ust. 1 pkt. b) zapisu o następującej
treści:
„ Z uwagi na możliwość swobodnej analizy
dokumentacji oraz oględzin Terenu Budowy
Wykonawca nie będzie powoływał się na
jakiekolwiek okoliczności dotyczące
dokumentacji lub Terenu Budowy w celu
uzyskania przedłużenia terminu wykonania
Umowy w stosunku do Harmonogramu lub
żądania dodatkowego wynagrodzenia
nawet w sytuacji, gdy dokumentacja
zawierać będzie obiektywne wady. Ryzyko
ich nie wykrycia przed podpisaniem Umowy
obciąża Wykonawcę”.
Wskazujemy, że zapis ten narusza art. 647
k.c., art. 353 1 k.c. oraz art. 58 §2 k.c.
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem
sądowym, to na Zamawiającym jako stronie
umowy o roboty budowlane zobowiązanej

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu.
Zamawiający udostępnia projekt budowlany, na podstawie
którego została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę
dla inwestycji wyłącznie w celu informacyjnym. Z uwagi na
fakt, że jest to Kontrakt w formule „Zaprojektuj i wybuduj”
obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie projektu w
oparciu o wizję lokalną terenu i dostarczone dokumenty.
Zakres przedmiotowy umowy obejmuje sporządzenie
projektu przez Wykonawcę, a następnie w oparciu o ten
projekt wykonanie robót budowlanych, zgodnie z
Wymogami Zamawiającego i pozostałymi dokumentami
kontraktowymi.
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do opracowania i dostarczenia
Dokumentacji projektowej spoczywa
główna odpowiedzialność za prawidłowe
sporządzenie tego dokumentu. W tej
konfiguracji, odpowiedzialność za
ewentualne wady projektu w stosunku do
Wykonawcy ponosi Zamawiający. Regulacja
praw i obowiązków stron Umowy, w tym co
do podziału ryzyka kontraktowego, opiera
się zatem na tym samym modelu co umowa
o roboty budowlane uregulowana
przepisami art. 647 k.c. Zgodnie z tym
przepisem, odpowiedzialność za
przygotowanie projektu oraz jego
poprawność spoczywa na inwestorze.
Należy przy tym podkreślić, że za objęte
ryzykiem Zamawiającego uznać należy nie
tylko oczywiste błędy w dokumentacji
projektowej, ale również wszelkie
niedokładności i nieodpowiadające
rzeczywistości założenia, z którymi wiązać
się może konieczność wykonania przez
Wykonawcę robót dodatkowych.
Niedopuszczalne i niezgodne z przepisami
art. 647 k.c. oraz art. 353 1 k.c. jest
przerzucanie wyżej wskazanego ciężaru na
Wykonawcę.
W standardowych okolicznościach, nie
sposób oczekiwać od wykonawcy
realizującego roboty budowlane by pomimo
posiadanej wiedzy i doświadczenia
zawodowego był on w stanie a priori
zweryfikować wszystkie potencjalne błędy
projektowe jedynie na podstawie analizy
dokumentacji dostarczonej przez
zamawiającego na etapie przed złożeniem
oferty. Jak trafnie wskazano w judykaturze
(tak. m.in. wyrok SN z dnia 27.3.2000 r., III
CKN 629/98; wyrok SN z dnia 16.6.2016 r., V
CSK 535/15, Legalis. Podobnie: K.
Zagrobelny, [w:] E. Gniewek (red.), Kodeks
cywilny. Komentarz, s. 1065), wykonawca
umowy o roboty budowlane nie ma
obowiązku dokonywania własnych
szczegółowych obliczeń w celu wykrycia
wad dostarczonego projektu, zwłaszcza gdy
został on wykonany przez specjalistyczne
biuro projektowe
Wykonawca prosi o obniżenie kary, o której
mowa w par.4 ust.20 pkt. b) Umowy, do
poziomu: 2.000,00 zł za każdą rozpoczętą
godzinę.

Zamawiający nie wyraża zgody.
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Wykonawca prosi o obniżenie kary, o której
mowa w par.4 ust.20 pkt. c) Umowy, do
poziomu: 10.000,00 zł za każdą rozpoczętą
godzinę, w której terminal nie mógł działać
lub działał w sposób zakłócony.
Wykonawca prosi o zmianę treści par. 4 ust.
24 Umowy, na następujący:
„Wykonawca zobowiązany jest
zorganizować Roboty i koordynować je z
pracami innych wykonawców
Zamawiającego świadczących usługi na
Terenie Budowy. Wykonawca będzie się
starał zharmonizować swoje działania z
innymi wykonawcami Zamawiającego w
celu zapewnienia, terminowości Robót.
Wykonawca prosi o podanie przybliżonego
kosztu dodatkowej ochrony terenu
Zamawiającego, wynikającego z
częściowego demontażu ogrodzenia
granicznego.

Wykonawca wnioskuje o usunięcie z treści
par. 7 ust. 5 Umowy, zapisu o następującej
treści:
„…Przedstawiciel Zamawiającego może
także powiadomić Wykonawcę, że Roboty
są gotowe do przejęcia nawet mimo, iż nie
są całkowicie wykonane i ustali
odpowiednią datę odbioru.” Wskazujemy,
że czynność odbioru stanowi potwierdzenie
należytego wykonania przez wykonawcę
przedmiotu umowy lub jego części. Z chwilą
odbioru, aktualizuje się obowiązek
Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia
oraz odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu
rękojmi i gwarancji. Alternatywnie prosimy
o potwierdzenie, że w przypadku odbioru
przez Zamawiającego Robót przed ich
ukończeniem, Zamawiający umożliwi
Wykonawcy dokończenie tych Robót i nie
skorzysta z prawa do obniżenia
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym
mowa w par. 6 ust. 16 lit. b) Umowy.
Wykonawca prosi o obniżenie wysokości
gwarancji, o której mowa w par. 10 ust. 1 i 5
Umowy, do poziomu: 10% kwoty
wynagrodzenia ryczałtowego.
Wykonawca prosi o obniżenie wysokości
gwarancji, o której mowa w par. 10 ust. 4 i 6

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający nie wyraża zgodny na demontaż ogrodzenia
granicznego. Teren terminalu jest magazynem celnym i w
związku z tym demontaż ogrodzenia granicznego jest
możliwy w bardzo uzasadnionych warunkach i na bardzo
krótko przy jednoczesnym ustanowieniu stosownej do
okoliczności ilości posterunków. Z uwagi na powyższe jest
to „akcja” każdorazowo uzgadniana w szczegółach i
koordynowana z wieloma osobami.
Zamawiający potwierdza, że w przypadku odbioru przez
Zamawiającego robót przed ich ukończeniem,
Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokończenie tych
robót.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający nie wyraża zgody.

34

13
0

13
1

13
2

13
3

13
4

Umowy, do poziomu: 3% kwoty
wynagrodzenia ryczałtowego.
Wykonawca wnosi o zmianę treści § 11 ust.
9 pkt a) Umowy, na następujący:
„w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia
ryczałtowego dla danego etapu robót, za
każdy dzień zwłoki w stosunku do
poszczególnych etapów wynikających z
Harmonogramu lub terminu zakończenia
robót. Łączna wysokości kar umownych z
tego tytułu nie może przekroczyć 20%
wartości wynagrodzenia ryczałtowego.”
Wykonawca Prosi o obniżenie kary, o której
mowa w par. 11 ust. 9 pkt. b) Umowy, do
wysokości 10 % wartości wynagrodzenia
ryczałtowego.
Par. 11 ust. 9 pkt c) - Wykonawca wnosi o
jednoznaczne wskazanie, za jakiego rodzaju
konkretne uchybienia w procedurach BHP
Zamawiający będzie uprawniony do
naliczenia tak wysokiej kary umownej.
Wykonawca prosi o obniżenie kary, o której
mowa w par. 11 ust. 9 pkt. c) Umowy, do
wysokości 2.000 zł za każde uchybienie w
procedurach BHP.
Wnioskujemy o usunięcie z treści Umowy
kary, o której mowa par. 11 ust. 9 lit. d).
Wskazujemy, że umowa nie definiuje, czym
jest tzw. „zdarzenie wypadkowe”, ani nie
określa w tym przypadku jakiego
zobowiązania (albo pojedynczego
obowiązku), którego niewykonanie lub
nienależyte wykonanie rodzi obowiązek
zapłaty kary, co czyni jej zastrzeżenie
niezgodnym z art. 483 §1 k.c. Fakt
wystąpienia „zdarzenia wypadkowego” nie
oznacza nadto, że przyczyny jego
wystąpienia leżą po stronie Wykonawcy mogą one być bowiem niezależne od obu
Stron. Z tego względu, niezasadne jest
obciążenie Wykonawcy karą umowną, jeśli
przyczyna jego wystąpienia nie wynika z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, w
tym m.in. wyrokiem Sądu Najwyższego z
dnia 27.09.2013 r., I CSK 748/12,
odpowiedzialność dłużnika z tytułu kary
umownej za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązania jest
uwarunkowana przesłankami
odpowiedzialności kontraktowej

Zamawiający modyfikuje wymóg §11 ust. 9 pkt a) Umowy
w następujący sposób:
„w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia ryczałtowego
dla danego etapu robót, za każdy dzień zwłoki w stosunku
do poszczególnych etapów wynikających z Harmonogramu
lub terminu zakończenia robót. Łączna wysokości kar
umownych z tego tytułu nie może przekroczyć 30%
wartości wynagrodzenia ryczałtowego.”

Zamawiający nie wyraża zgody.

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego
przestrzegania przepisów nadrzędnych jak również
wytycznych Zamawiającego udostępnionych w ramach
dokumentacji przetargowej odnośnych dla BHP. W tym
względzie nie ma żadnych odstępstw.
Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający nie zgadza się na usunięcie zapisu, ale
modyfikuje zapis par. 11 ust. 9 lit. d) w następujący
sposób:
„W wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia ryczałtowego
za każdy wypadek przy pracy na terenie budowy, którego
przyczyny będą leżały po stronie Wykonawcy.”
Jednocześnie Zamawiający definiuje „wypadek przy pracy”
jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną,
powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z
pracą.
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przewidzianej w art. 471 k.c. Oznacza to, że
przesłanką dochodzenia zapłaty kary
umownej jest wina dłużnika w postaci co
najmniej niedbalstwa.
Nadto wskazujemy, że stawka 0,1% wartości
wynagrodzenia ryczałtowego za każde
zdarzenie, jest stawką nierynkową i rażąco
wygórowaną, pozostając w oderwaniu od
okoliczności poniesienia jakiejkolwiek
szkody z tego tytułu przez Zamawiającego
oraz okoliczności zawinienia Wykonawcy.
W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21
czerwca 2002 r., V CKN 1075/00, Sąd
przyjął, ze „o tym, czy kara umowna jest
wygórowana, świadczyć może przede
wszystkim porównanie jej wysokości z
ewentualną szkodą jaką poniósł pozwany,
któremu ta kara przypada”. Kara umowna,
jako rażąco wygórowana, powinna więc ulec
zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do
tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara
umowna - tracąc charakter surogatu
odszkodowania (art. 483 par. 2 k.c.) prowadziłaby do nieuzasadnionego
wzbogacenia wierzyciela (tak wyrok SN z
dnia 17 marca 1988 r., IV CR 58/88).
Wskazujemy tym samym, że dotycząca
umów o podobnej wartości rynkowa
wartość kar umownych wynosi nie więcej
niż 0,01%-0,02% wynagrodzenia brutto. W
przypadku nieusunięcia kary umownej, o
której mowa w par. 11 ust. 9 lit d), wnosimy
o zdefiniowanie, czym jest „zdarzenie
wypadkowe”, oraz zmianę stawki kary
umownej z wysokości 0,2% wynagrodzenia
ryczałtowego, na stawkę 0,01%
wynagrodzenia ryczałtowego, za każde
zdarzenie wypadkowe na terenie budowy.W
par. 12 ust. 1 Umowy Zamawiający usiłuje
wyłączyć stan epidemii COVID-19 jako
okoliczność stanowiącą siłę wyższą, a co
narusza art. 353(1) k.c., art. 58 k.c. oraz art.
5 k.c. Zapis, o którym mowa w par. 12 pkt 1
Umowy stanowi de facto konieczność
uwzględnienia w cenie oferty ryzyka, które
jest nadzwyczajne, a jego skala nie tylko jest
nieprzewidywalna, ale i nie została
przewidziana przez Zamawiającego w opisie
przedmiotu zamówienia ani nie jest możliwa
do zidentyfikowania przez każdego
wykonawcę na etapie przygotowania oferty,

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę stawki kary
umownej i jednocześnie definiuje „wypadek przy pracy”
jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną,
powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z
pracą.
Zamawiający nie zgadza się na usunięcie par. 12 ust. 1
umowy. W tej kwestii Zamawiający wyjaśnia, że
Wykonawca – działając jako podmiot profesjonalny, jest
zobowiązany do uwzględnienia w ofercie obecnie
panujący stan epidemii i ograniczenia z tym związane. Taki
zapis ma na celu wykluczenie sytuacji, w której po
podpisaniu umowy Wykonawca żądałby przedłużenia
terminów umownych lub dodatkowego wynagrodzenia,
uzasadniając to wpływem COVID-19, przy jednoczesnym
braku udokumentowania wpływu COVID na konkretne
zobowiązania umowne. Za siłę wyższą powszechnie uznaje
się zdarzenie niemożliwe do przewidzenia. Epidemia
COVID-19 panuje już od kilku miesięcy, a więc nie możemy
tutaj mówić o braku możliwości jej przewidzenia w chwili
składania oferty. Jeżeli skutki COVID-19, których
wykonawca nie był w stanie przewidzieć w dniu składania
oferty i podpisywania umowy, rzeczywiście wpłyną na
wykonanie zobowiązania, Wykonawca powinien
odpowiednio udokumentować ten wpływ, co Zamawiający
każdorazowo będzie oceniał. Co więcej, epidemia COVID19 trwa już od kilku miesięcy, a więc Wykonawca
powinien już zdążyć zapoznać się z ograniczeniami z nią
związanymi, panującymi na dzień składania oferty.
Jednocześnie wskazujemy, że z obecnych działań Rządu
jednoznacznie wynika, że ograniczenia zostają stopniowo
znoszone. Zamawiający nie oczekuje, że Wykonawca w
ofercie przewidzi skutki COVID-19, niemniej jednak, na
dzień składania oferty Wykonawca powinien uwzględnić
ryzyko związane z COVID-19.
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a co prowadzi do składania ofert o
charakterze spekulacyjnym.
Zamawiający nie może czynić ze swego
prawa do ustalenia wzorca umownego
użytek, który jest sprzeczny z ustawą k.c.,
ze społeczno – gospodarczym
przeznaczeniem tego prawa, a także z
zasadami współżycia społecznego
(zwłaszcza w sytuacji, gdy Zamawiający
formułuje jednostronnie warunki umowy).
Takie działanie, zgodnie z art. 5 k.c., nie
powinno być uważane za wykonywanie
prawa, a w konsekwencji nie powinno
korzystać z ochrony prawnej. Dodać też
należy, że umowne regulacje nie mogą
sprzeciwiać się właściwości (naturze)
stosunku, ustawie ani zasadom współżycia
społecznego, co wynika wprost z przepisu
art. 353 1 k.c. W ocenie Wykonawcy, rażąco
nierównomierne obciążenie Wykonawcy
ryzykiem kontaktowym należy uznać za
niedozwolone na gruncie art. 3531 k.c. w
ramach kształtowania stosunków
obligacyjnych.
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Mając powyższe na uwadze, wnosimy o
usunięcie par. 12 ust. 1 Umowy jako
naruszającego art. 353(1) k.c. oraz art. 58
k.c. oraz art. 5 k.c.
§11 ust. 9 lit. a) Umowy stanowi o
możliwości naliczenia kary umownej w
przypadku „opóźnienia”, przez co nie jest
jasne czy Zamawiający naliczy karę umowną
w przypadku opóźnienia zwykłego, tj.
niezawinionego przez Wykonawcę, czy
zwłoki, tj. opóźnienia z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy. Podnosimy, że zgodnie
z utrwalonym orzecznictwem, w tym m.in.
wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia
27.09.2013 r., I CSK 748/12,
odpowiedzialność dłużnika z tytułu kary
umownej za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązania jest
uwarunkowana pozostałymi przesłankami
odpowiedzialności kontraktowej
przewidzianej w art. 471 k.c. Kara umowna
stanowi odszkodowanie umowne i
przysługuje wierzycielowi jedynie wtedy,
gdy niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy jest następstwem
okoliczności, za które dłużnik ponosi
odpowiedzialność. Innymi słowy, zakres

Zamawiający modyfikuje wymóg §11 ust. 9 pkt a) Umowy
w następujący sposób:
„w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia ryczałtowego
dla danego etapu robót, za każdy dzień zwłoki w stosunku
do poszczególnych etapów wynikających z Harmonogramu
lub terminu zakończenia robót. Łączna wysokości kar
umownych z tego tytułu nie może przekroczyć 30%
wartości wynagrodzenia ryczałtowego.”
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odpowiedzialności z tytułu kary umownej
pokrywa się z zakresem ogólnej
odpowiedzialności kontraktowej dłużnika,
który zwolniony jest od obowiązku zapłaty
kary, gdy wykaże, że niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązania było
następstwem okoliczności, za które nie
ponosi odpowiedzialności. Oznacza to, że
przesłanką dochodzenia zapłaty kary
umownej jest wina dłużnika w postaci co
najmniej niedbalstwa. Jeżeli strony chcą
rozszerzyć odpowiedzialność dłużnika, to
zgodnie z art. 473 § 1 k.c., muszą w umowie
wskazać (oznaczyć, wymienić), za jakie inne
- niż wynikające z ustawy - okoliczności
dłużnik ma ponosić odpowiedzialność.
Okoliczności te zatem muszą być w umowie
wyraźnie określone.
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Mając powyższe na względzie, wnosimy o
potwierdzenie, że przez pojęcie
"opóźnienie”, o których mowa w §11 ust. 9
lit. a) Umowy, Zamawiający rozumie
"zwłokę", tj. pojęcie ograniczające
odpowiedzialność Wykonawcy do
następstw okoliczności, za które ponosi
odpowiedzialność. Tym samym kara
umowna zastosowana na podstawie ww.
zapisów może być naliczona wyłącznie w
przypadku wystąpienia zwłoki, tj.
opóźnienia z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
Wykonawca prosi o usunięcie z par. 9 ust. 1
pkt. b) następującej treści: „…oraz od
odpowiedzialności obu Stron oraz
przedstawiciela Zamawiającego za śmierć
lub zranienie personelu Wykonawcy z
wyjątkiem zakresu, w jakim ta
odpowiedzialność powstaje w związku z
zaniedbaniem Zamawiającego, lub jego
przedstawiciela lub ich pracowników.” W
uzasadnieniu wskazujemy iż pracownicy
Wykonawcy są objęcie ubezpieczeniem
wypadkowym w ramach odprowadzanych
składek do ZUS.
Zgodnie z wymogami Zamawiającego
materiały przeznaczone do budowy
kanalizacji deszczowej powinny być
jednolite z materiałami użytymi w
poprzednich etapach. Zgodnie z projektem
należy stosować rury GRP lub rury PVC

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający udostępni dane materiałowe rewizji
dokumentacji powykonawczej dla Projektu T2b
stanowiącej Załącznik nr 4 do Wymogów Zamawiającego.
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SN16. Z załączonej dokumentacji
powykonawczej nie wynika , które materiały
zastosowano we wcześniejszych etapach.
Proszę o wyspecyfikowanie materiałów
użytych do budowy kanałów deszczowych w
odniesieniu do średnic.
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie
opaski wzdłuż ogrodzenia o nawierzchni
gruntowej lub z kruszywa?

Czy różnice pomiędzy konstrukcjami
nawierzchni betonowych dostosowanych do
składowania kontenerów pełnych w
projekcie budowlanym Tebodin i projekcie
wykonawczym poprzedniego etapu
wynikają z przyjęcia odmiennych obciążeń?
Czy Zamawiający wymaga pomalowania
krawężników w żółto-czarne pasy?
Pytania przesłane po terminie
Prosimy o wprowadzenie dodatkowych
zapisów w Gwarancji Należytego Wykonania
w par 3:

Opaska wzdłuż ogrodzenia winna być wykonana z
materiału zapewniającego brak na niej w przyszłości
pojawienia się roślinności jak również nie może stanowić
źródła zanieczyszczenia sąsiadującej nawierzchni
betonowej np. materiałem sypkim. W związku z
powyższym preferowane jest wykończenie kostką
betonową, zagęszczonym, przemieszanym z kruszywem
materiałem gruboziarnistym itp..
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia rozwiązania
spełniającego wymagania określone w projekcie
budowlanym i Wymogach Zamawiającego.

Wymóg zostanie usunięty.

Zamawiający nie wyraża zgody.

§ 3. Bank/Zakład ubezpieczeń
………………………………………………………………….
….,
(zwany dalej „Bankiem/Zakładem”)
zobowiązuje się nieodwołalnie i
bezwarunkowo do zapłacenia na rzecz
Beneficjenta każdej kwoty do maksymalnej
wysokości: …………………...………… złotych
…….........……) po otrzymaniu od Beneficjenta
pierwszego pisemnego żądania zapłaty
zawierającego pisemne oświadczenie
Beneficjenta, że Zobowiązany, pomimo
pisemnego wezwania skierowanego do
niego, w którym określono rodzaj uchybień
oraz sposób i termin ich usunięcia, nie
wywiązał się ze swoich zobowiązań
wynikających z umowy. Żądanie zapłaty
zostanie przesłane do Banku/ Zakładu
Beneficjenta za pośrednictwem banku,
który potwierdzi, że podpisy na żądaniu
zapłaty należą do osób uprawnionych do
zaciągania zobowiązań majątkowych w
imieniu Beneficjenta. Do żądania zapłaty
należy dołączyć kopię pisemnego wezwania
39

skierowanego przez Beneficjenta do
Zobowiązanego.
14
3

Prosimy o dopisanie dodatkowego punktu o
treści:
Zwrot oryginału gwarancji
do Banku/Zakładu/Beneficjenta
przed upływem terminu ważności
gwarancji będzie rozumiany jako
zwolnienie
Banku/Zakładu/Beneficjenta ze
zobowiązań i upoważnienie do
anulowania gwarancji.

Zamawiający nie wyraża zgody.
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Par 7.1 Umowa: Do dnia….od podpisania
Umowy ( w tym pozwolenie na użytkowanie)
- zapis wskazuje na sztywny termin realizacji.
Wnosimy aby Wykonawca miał prawo do
wydłużenia terminu realizacji umowy w razie
wystąpienia okoliczności niezależnych od
GW tzw. siły wyższej ( w tym COVID-19).

Zamawiający nie zgadza się na zmianę, niemniej jednak
Zamawiający modyfikację klauzuli siły wyższej, zawartej w
par. 1 ust. 1 lit. j umowy.
Zamawiający nie kwestionuje tego, że zdarzenia
zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, których
skutkom nie można zapobiec powinny być uznane za siłę
wyższą. Jednak, Wykonawca – działając jako podmiot
profesjonalny, jest zobowiązany do uwzględnienia w
ofercie obecnie panujący stan epidemii i ograniczenia z
tym związane. Za siłę wyższą powszechnie uznaje się
zdarzenie niemożliwe do przewidzenia. Epidemia COVID19 panuje już od kilku miesięcy, a więc nie możemy tutaj
mówić o braku możliwości jej przewidzenia w chwili
składania oferty. Jeżeli skutki COVID-19, których
wykonawca nie był w stanie przewidzieć w dniu składania
oferty i podpisywania umowy, rzeczywiście wpłyną na
wykonanie zobowiązania, Wykonawca powinien
odpowiednio udokumentować ten wpływ, co Zamawiający
każdorazowo będzie oceniał.
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Proszę o bezwzględne wprowadzenie do Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.
umowy zapisu dającego prawo Wykonawcy
do wstrzymania prac w przypadku zaległości
płatniczych Zamawiającego powyżej 14 dni
od daty wymagalności danej faktury, oraz w
przypadku zaległości powyżej 30 dni prawo
do odstąpienia od umowy z winy
Zamawiającego.
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Proszę o obniżenie poziomu wartości Zamawiający nie wyraża zgody.
gwarancji należytego wykonania umowy do
max .10% wartości kontraktu.
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1. Kary umowne:
Zamawiający zgadza się na zmianę słowa „opóźnienie” na
Płacone przez Wykonawcę: Par 11.9 Umowa: „zwłoka”. Zamawiający nie zgadza się na obniżenie kar
a)w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownych. Zamawiający nie zgadza się na zmianę
ryczałtowego za każdy dzień opóźnienia w
40

stosunku do poszczególnych etapów łącznego limitu kar do wysokości max. 10% wartości
wynikających z Harmonogramu lub terminu kontraktu.
zakończenia Robót.
Wnosimy o:
1. zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłoka”.
2. obniżenie poziomu kary do wys. max
0,05% wartości wynagrodzenia za każdy
dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu
zakończenia robót.
3. aby kary dotyczące Etapów realizacji były
liczone od wartości robót objętych danym
Etapem( w wartości nie większej niż 0,05%
wartości robót za dany Etap) a nie od
wartości wynagrodzenia GW.
4. anulowanie kar za terminy pośrednie w
przypadku dotrzymania przez GW terminu
zakończenia Robót.
Łączna wysokość kar umownych z tego tytułu
nie może przekroczyć 30% wartości
wynagrodzenia ryczałtowego. Wnosimy o
zmianę łącznego limitu kar z tytułu zwłoki do
wys. max 10% wartości kontraktu.
b) w wysokości 20% wartości wynagrodzenia
ryczałtowego w przypadku odstąpienia od
Umowy przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy. Wnosimy o
obniżenie poziomu kary do wys. max 10%
wartości wynagrodzenia oraz wprowadzenie
adekwatnej kary dla Zamawiającego (jeśli
odstąpienie) od Umowy nastąpi
z
winy Zamawiającego.
c) W wysokości 15 000 zł za każde uchybienie
w procedurach BHP wykryte przez
Koordynatora podczas trwania prac
budowlanych, na terenie budowy.
d)
W
wysokości
0,1%
wartości
wynagrodzenia ryczałtowego za każde
zdarzenie wypadkowe na ternie budowy.
Łączny limit kar: Wnosimy o wprowadzenie
łącznego limitu kar umownych z wszystkich
w/w tytułów w wys. max 10% wartości
wynagrodzenia GW
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Wnosimy aby Wykonawca miał prawo do
roszczenia o zwrot udokumentowanych
kosztów mobilizacji/demobilizacji terenu
budowy oraz o adekwatne wydłużenie
terminu realizacji umowy w razie wykrycia
niewypałów/niewybuchów i innych znalezisk
archeologicznych,
jeśli
te
odkrycia

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca, działając jako
podmiot profesjonalny, powinien uwzględnić w
harmonogramie dokonanie przeszukania saperskiego oraz
wywóz zlokalizowanych niewybuchów. Ewentualnie
znaleziska archeologiczne będą stanowiły podstawę do
podjęcia pomiędzy stronami stosownych ustaleń odnośnie
kosztów i terminu.
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spowodowały opóźnienia w realizacji umowy
i wygenerowały dodatkowe koszty po stronie
GW.
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Par 4.20 b i c) dodatkowe kary za Zamawiający nie wyraża zgody.
spowodowanie zakłóceń w funkcjonowaniu
terminala: kara 4000 PLN za każdą godzinę
zapowiedzianego zakłócenia oraz 30 000 PLN
za każdą godzinę niezgłoszonego zakłócenia
w funkcjonowaniu Terminala. – zwracam
uwagę na wysokie sankcje, wnosimy o: kara
4000 PLN może zostać ale powinna być
liczona za dzień a nie godzinę a kara 30 000
PLN winna być obniżona do np.5000 PLN i
liczona za każdy dzień- do oceny Biznesu
ryzyko wystąpienia kary z tego tytułu.
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Wnosimy aby Wykonawca miał prawo do Zamawiający nie wyraża zgody.
roszczenia o koszt i termin w przypadku gdy
prace
innych
podwykonawców
(zatrudnionych
przez
Zamawiającego)
spowodują kolizje w pracach GW, które to
kolizje będą bezpośrednią winą innych
Podwykonawców i spowodują opóźnienia w
realizacji prac GW oraz wygenerują
dodatkowe koszty po jego stronie.
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Par 4.39. Wnosimy o zmianę zapisów z Zamawiający wyraża zgodę.
„prawomocne pozwolenie na użytkowanie”
na „ostateczne pozwolenie na użytkowanie”.
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Par 6.11 Umowa:
Zamawiający nie wyraża zgody na takie uogólnienie.
-proszę o potwierdzenie, że Zamawiający Rodzaj wady jak również dalsze z nią postępowanie będzie
dokona odbioru w przypadku wykrycia wad każdorazowo oceniane po zapoznaniu się z wadą.
nieistotnych, nielimitujących odbiór. Termin
na usuniecie wad będzie każdorazowo
uzgadniany pomiędzy Stronami a nie
jednostronnie przez Zamawiającego i będzie
zakładał najkrótszy, technologicznie możliwy
termin usunięcia danej wady.
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Par 6.16.Umowa: „Jeżeli podczas odbioru Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie
częściowego lub końcowego zostaną proponowanych zmian.
zauważone
wady,
bądź
usterki,
Przedstawiciel
Zamawiającego
może
zależnie od swojej opinii: a) odmówić
odbioru, dając czas (określając datę) na
usunięcie usterek, lub dokonać odbioru
wyszczególniając
wady/usterki
do
wykonania wraz z terminami realizacji.- zapis
rodzący ryzyko bezusterkowych odbiorów,
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Wnosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający
odmówi odbioru częściowego i końcowego
tylko w przypadku wad istotnych,
limitujących odbiór.
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Par 8.1.5 Umowa: Wnosimy o zmianę Zamawiający nie wyraża zgody.
zapisów aby wstrzymanie zapłaty danej FV
przez Zamawiającego dotyczyły tylko tej
części płatności co do której GW nie
przedstawił wymaganych dowodów zapłaty
wymagalnego wynagrodzenia PW/DPW w
danym okresie rozliczeniowym którego
dotyczy FV.
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Prosimy o możliwość przeprowadzenia wizji
lokalnej.

Wizja lokalna zgodnie z Harmonogramem przetargu
została przeprowadzona dnia 18.05.2020.
Z uwagi na przedłużenie postępowania przetargowego
Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie kolejnej
wizji terenu. Wizja odbędzie się dnia 16.06.2020 o
godzinie 11 przez 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_c
ouriers/
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