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Pytania i odpowiedzi do postępowania / Inquiries and responses to the tender 

P-19-4-PO.2 Projekt rozbudowy, przebudowy i nadbudowy części socjalno-szatniowej budynku warsztatu / Redevelopment of the office and 

social part of the workshop building 

 

Lp
. 

Pytanie / Inquiry Odpowiedź / Response 

1 Prosimy o zamieszczenie w wersji edytowalnej formularza ofertowego / 
We request for publication of the editable Offer form 

 

Formularz ofertowy zostanie udostępniony w wersji edytowalnej.   
/ The Offer Form will be published in an editable form.  

2 Prosimy o wydłużenie czasu na składanie pytań do 9 lipca 2021 / We 
request for prolonging the time to address questions and inquiries till July 
9th 2021 

 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu zadawania pytań. Zaktualizowany 
harmonogram postępowania znajduje się poniżej:  
/ The Employer approves prolonging the time to address the questions and 
inquiries. The updated tender program is below:  

 
 

3 Prosimy o wydłużenie czasu na złożenie oferty do dnia 23 lipca 2021 
/ We request for prolonging the deadline of submitting offers till July 
23rd 2021 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu złożenia oferty. Zaktualizowany 
harmonogram postępowania znajduje się poniżej:  
/ The Employer approves prolonging the deadline of submitting Offers. The 
updated tender program is below: 
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4 Czy jest możliwe ustalenie dodatkowego terminu wizji lokalnej? / Is it 

possible to set the time for an additional site inspection?  
Dodatkowy termin wizji lokalnej został wyznaczony na 05.07.2021 r. na godzinę 
11.00 – osoby zainteresowane wzięciem udziału w wizji lokalnej prosimy o 
przesłanie w terminie do godz. 9.00 w dniu 05.07.2021 na adresy mailowe 
wskazane w dokumentacji postępowania danych osobowych (nazwa firmy, imię i 
nazwisko) osób, które wezmą udział w wizji lokalnej. Dodatkowo, osoby te 
zobowiązane są do wykonania szkolenia BHP online dostępnego pod linkiem: 
https://context.training/tms/dctgdansk/subcontractors_couriers/ i posiadania 
przy sobie w trakcie wizji lokalnej certyfikatu ukończenia niniejszego szkolenia. W 
trakcie wizji lokalnej obowiązuje zasłanianie ust i nosa, jak również uczestnicy 
winni być wyposażeni w środki ochrony osobistej, tj. hełm ochronny z paskiem 
podbródkowym, kamizelkę ochronną oraz obuwie ochronne.   
/ The additional site inspection time was set to July 5th 2021, at 11.00 am. Persons 
willing to participate in the site inspection are required to send via e-mail the 
personal data (company name, name and surname) to the appointed in the 
tender documentation persons by 9.00 am on July 5th 2021. Additionally, these 
persons are required to participate in the OHS online training available at 
https://context.training/tms/dctgdansk/subcontractors_couriers/ 
 and to obtain a certificate from the training during the site inspection. Covering 
the nose and mouth is mandatory during the site inspection, as well as using the 

https://context.training/tms/dctgdansk/subcontractors_couriers/
https://context.training/tms/dctgdansk/subcontractors_couriers/
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required PPE: the industrial helmet with the under-chin belt, high-visibility vest 
and protective shoes.   
 

5 Zwracamy się z prośbą o zamianę warunków udziału w postępowaniu:  
/ We request for changing the terms of participation in the tender: 
 
JEST: / it is: 
 
C2 [Doświadczenie]  
 
C2-1 w okresie ostatnich 3 lat przed datą publikacji niniejszego Zapytania 
ofertowego, wybudowali oraz przeprowadzili rozruch i zakończone  
pozytywnym protokołem odbioru oddanie do użytkowania pełniąc 
funkcję Generalnego Wykonawcy co najmniej czterech inwestycji,  
których zakres obejmował rozbudowę, przebudowę lub budowę 
budynku o funkcjach biurowo-socjalnych, z czego: 

 co najmniej dwie inwestycje polegały na przebudowie lub 
rozbudowie budynku w rozumieniu Prawa budowlanego dla 
powierzchni użytkowej co najmniej 300m2 każda, 

 pozostałe wykazane inwestycje polegały na budowie budynku o 
funkcjach biurowo-socjalnych dla powierzchni użytkowej co 
najmniej 1000 m2 każda. 

 
C2-2 w okresie ostatnich 3 lat przed datą publikacji niniejszego Zapytania 
ofertowego należycie wykonali pełniąc funkcję Generalnego Wykonawcy 
co najmniej 3 roboty  
budowlane o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł (dziesięć 
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. 
 
/ C2 [Experience] 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunków udziału w postępowaniu z: 
/ The Employer approves the following changes of tender participation terms 
from:  
 
C2 [Doświadczenie]  
 
C2-1 w okresie ostatnich 3 lat przed datą publikacji niniejszego Zapytania 
ofertowego, wybudowali oraz przeprowadzili rozruch i zakończone  
pozytywnym protokołem odbioru oddanie do użytkowania pełniąc funkcję 
Generalnego Wykonawcy co najmniej czterech inwestycji,  
których zakres obejmował rozbudowę, przebudowę lub budowę budynku o 
funkcjach biurowo-socjalnych, z czego: 

 co najmniej dwie inwestycje polegały na przebudowie lub rozbudowie 
budynku w rozumieniu Prawa budowlanego dla powierzchni użytkowej 
co najmniej 300m2 każda, 

 pozostałe wykazane inwestycje polegały na budowie budynku o 
funkcjach biurowo-socjalnych dla powierzchni użytkowej co najmniej 
1000 m2 każda. 

 
C2-2 w okresie ostatnich 3 lat przed datą publikacji niniejszego Zapytania 
ofertowego należycie wykonali pełniąc funkcję Generalnego Wykonawcy co 
najmniej 3 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł 
(dziesięć 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. 
 
/ C2 [Experience] 
C2-1 during the last 3 years before the date of publication of this RFQ, they have 
built and commissioned, and completed with a positive acceptance protocol as 
General Contractor, commissioning of at least four investments, the scope of 
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C2-1 during the last 3 years before the date of publication of this RFQ, 
they have built and commissioned, and completed with a positive 
acceptance protocol as General Contractor, commissioning of at least 
four investments, the scope of which included the extension, 
reconstruction or construction of a building with office and social 
functions, out of which: 

 at least two investments included building reconstruction or 
extension, within the meaning of the Polish construction law, for 
usable area of at least 300m2 each, 

 other indicated investments consisted in the construction of a 
building with office and social functions for a usable area of at 
least 1000m2 each. 

C2-2 during the last 3 years before the date of publication of this RFQ 
duly performed as General Contractor at least 3 construction works with 
a value of not less than PLN 10,000,000.00 (ten million) each, consisting 
in the design and construction as well as commissioning acting as the 
General Contractor of construction works within the meaning of the 
Construction Law, located within the European Union. 
 
ZMIANA NA / CHANGE TO 
 
C2 [Doświadczenie]  
 
C2-1 w okresie ostatnich 3 lat 6 lat przed datą publikacji niniejszego 
Zapytania ofertowego, wybudowali oraz przeprowadzili rozruch i 
zakończone  
pozytywnym protokołem odbioru oddanie do użytkowania pełniąc 
funkcję Generalnego Wykonawcy co najmniej czterech inwestycji,  
których zakres obejmował rozbudowę, przebudowę lub budowę 
budynku o funkcjach biurowo-socjalnych, z czego: 

 co najmniej dwie inwestycje polegały na przebudowie lub 
rozbudowie lub budowie budynku w rozumieniu Prawa 
budowlanego dla powierzchni użytkowej co najmniej 300m2 
każda, 

which included the extension, reconstruction or construction of a building with 
office and social functions, out of which: 

 at least two investments included building reconstruction or extension, 
within the meaning of the Polish construction law, for usable area of at 
least 300m2 each, 

 other indicated investments consisted in the construction of a building 
with office and social functions for a usable area of at least 1000m2 each. 

C2-2 during the last 3 years before the date of publication of this RFQ duly 
performed as General Contractor at least 3 construction works with a value of not 
less than PLN 10,000,000.00 (ten million) each, consisting in the design and 
construction as well as commissioning acting as the General Contractor of 
construction works within the meaning of the Construction Law, located within 
the European Union. 
 
Na: 
/ to:  
 
C2 [Doświadczenie]  
 
C2-1 w okresie ostatnich 3 lat 6 lat przed datą publikacji niniejszego Zapytania 
ofertowego, wybudowali oraz przeprowadzili rozruch i zakończone pozytywnym 
protokołem odbioru oddanie do użytkowania pełniąc funkcję Generalnego 
Wykonawcy co najmniej czterech inwestycji,  
których zakres obejmował rozbudowę, przebudowę lub budowę budynku o 
funkcjach biurowo-socjalnych, z czego: 

 co najmniej dwie inwestycje polegały na przebudowie lub rozbudowie 
lub budowie budynku w rozumieniu Prawa budowlanego dla 
powierzchni użytkowej co najmniej 300m2 każda, 

 pozostałe wykazane inwestycje polegały na budowie budynku o 
funkcjach biurowo-socjalnych dla powierzchni użytkowej co najmniej 
1000 m2 każda. 

 
C2-2 w okresie ostatnich 3 lat 6 lat przed datą publikacji niniejszego Zapytania 
ofertowego należycie wykonali pełniąc funkcję Generalnego Wykonawcy co 
najmniej 3 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł 
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 pozostałe wykazane inwestycje polegały na budowie budynku o 
funkcjach biurowo-socjalnych dla powierzchni użytkowej co 
najmniej 1000 m2 każda. 

 
C2-2 w okresie ostatnich 3 lat 6 lat przed datą publikacji niniejszego 
Zapytania ofertowego należycie wykonali pełniąc funkcję Generalnego 
Wykonawcy co najmniej 3 roboty  
budowlane o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł (dziesięć 
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 
 
 / C2 [Experience] 
C2-1 during the last 3 years 6 years before the date of publication of this 
RFQ, they have built and commissioned, and completed with a positive 
acceptance protocol as General Contractor, commissioning of at least 
four investments, the scope of which included the extension, 
reconstruction or construction of a building with office and social 
functions, out of which: 

 at least two investments included building reconstruction or 
extension or construction, within the meaning of the Polish 
construction law, for usable area of at least 300m2 each, 

 other indicated investments consisted in the construction of a 
building with office and social functions for a usable area of at 
least 1000m2 each. 

 
C2-2 during the last 3 years 6 years before the date of publication of this 
RFQ duly performed as General Contractor at least 3 construction works 
with a value of not less than PLN 10,000,000.00 (ten million) each, 
consisting in the design and construction as well as commissioning acting 
as the General Contractor of construction works within the meaning of 
the Construction Law, located within the European Union. 
 

(dziesięć 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 
 
 / C2 [Experience] 
C2-1 during the last 3 years 6 years before the date of publication of this RFQ, 
they have built and commissioned, and completed with a positive acceptance 
protocol as General Contractor, commissioning of at least four investments, the 
scope of which included the extension, reconstruction or construction of a 
building with office and social functions, out of which: 

 at least two investments included building reconstruction or extension or 
construction, within the meaning of the Polish construction law, for 
usable area of at least 300m2 each, 

 other indicated investments consisted in the construction of a building 
with office and social functions for a usable area of at least 1000m2 each. 

 
C2-2 during the last 3 years 6 years before the date of publication of this RFQ duly 
performed as General Contractor at least 3 construction works with a value of not 
less than PLN 10,000,000.00 (ten million) each, consisting in the design and 
construction as well as commissioning acting as the General Contractor of 
construction works within the meaning of the Construction Law, located within 
the European Union. 
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Ta zmiana pozwoli wziąć udział wykonawcy w w/w postępowaniu, co 
wpłynie na zwiększenie konkurencyjności i zmniejszenie ceny dla 
Zamawiającego. 
 
/ This change will allow the contractor to take part in the tender, which 
will increase competitiveness and reduce the price for the Employer. 

6 C3 [Wymagania kadrowe] 
Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca będzie 
dysponował jedną osobą posiadającą uprawnienia projektowe, a drugą 
osobę posiadająca uprawnienia wykonawcze z każdej branży? 
/ C3 [staff requirements] 
Will the Employer consider the condition to be met when the Contractor 
has one person with design qualifications, and the other with executive 
qualifications for each industry? 

 

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. 
/ The contractor should provide personnel meeting the requirements and having 
appropriate qualifications, however, it is not required that one person has both 
design and construction qualifications in a given specialty. 

7 Prosimy o podanie kryteriów wyboru ofert - tylko cena czy również 
termin realizacji? 
/ Please provide the criteria for selecting offers - only the price or the 
completion date as well? 

 

Kryteria wyboru ofert nie zostaną opublikowane.  
/ The criteria of selecting offers will not be published.  

8 Czy Wykonawca ma uwzględnić wzmocnienie gruntu pod 
nowoprojektowana klatkę schodową? 
/ Should the Contractor consider soil reinforcement for the newly 
designed staircase? 

 

Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że Kontrakt jest w formule „zaprojektuj i 
wybuduj”, wszelkie prace projektowe, w tym w szczególności wymagane badania, 
analizy, opinie, jak i roboty są w zakresie Wykonawcy i należy je traktować jako 
zawarte w Przedmiocie Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 
wszelkich Robót niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu Zamówienia.  
/ The Employer indicates that the Contract is in the "design and build" formula, all 
design works, including in particular the required tests, analyses, opinions as well 
as all works are within the scope of the Contractor and should be treated as 
included in the contractual scope. The Contractor is obliged to perform all the 
Works necessary to complete the contractual scope.  

9 Czy Zamawiający przewiduje wbudowanie materiałów odzyskanych 
podczas rozbiórek? 
/ Does the Employer allow to build in the materials recovered during 
demolition? 

Materiały odzyskane podczas rozbiórek spełniające wymogi określone w 
dokumentach kontraktowych przepisach, normach, jak również projekcie 
dostarczonym przez Wykonawcę, mogą być ponownie wbudowane, pod 
warunkiem akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego. Warunkiem do 
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 pozytywnej oceny Przedstawiciela Zamawiającego jest brak uszkodzeń materiału 
z rozbiórek oraz niepomniejszone i niepogorszone parametry użytkowe. Należy 
zaznaczyć, że w odniesieniu do wszelkich ponownie wbudowanych materiałów z 
rozbiórek Zamawiającemu przysługuje gwarancja zgodnie z Kontraktem. 
/ Materials recovered during the demolition meeting the requirements set out in 
the contract documents, regulations, standards, as well as the design provided by 
the Contractor, may be built in, subject to the Employer’s Representative 
approval. The Employer’s Representative’s positive assessment is possible only in 
the case of no damages to the demolition material and not reduced nor 
deteriorated performance parameters of the demolition material. It should be 
noted that the Employer shall be entitled to a warranty in accordance with the 
Contract with regard to any built in demolition materials. 
 

10 Czy place składowe zaznaczone w dokumentacji projektowej o 
powierzchni około 700m2, zostaną udostępnione Wykonawcy 
nieodpłatnie? 
/ Will the storage yards marked in the design documentation with an 
area of approximately 700 m2 be made available to the Contractor free 
of charge? 

 

Wskazany w Wymogach Zamawiającego teren ok. 700 m2 możliwy do 
przekazania Wykonawcy na Rysunku nr 2 zostanie udostępniony nieodpłatnie. 
/ The area of approx. 700 m2 indicated in the Employer Requirements in Drawing 
No. 2, will be made available free of charge. 
 

 
11 Czy Wykonawca ma uwzględnić w harmonogramie wykonania robót 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla każdej z 3 faz realizacji tzn. 
faza 1, faza 2 i faza 3? 

Pozyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie jest w zakresie Przedmiotu 
Umowy. Zamawiający przystąpi do użytkowania wyłącznie po uzyskaniu decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie i spełnieniu odnośnych wymogów wynikających z 
przepisów prawa.  
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/ Is the Contractor to include in the schedule of works execution 
obtaining an occupancy permit for each of the 3 phases, i.e. phase 1, 
phase 2 and phase 3?  

 

/ Obtaining the occupancy permit is within the contractual scope. The Employer 
will commence occupancy only after obtaining the occupancy permit and meeting 
the relevant legal requirements. 

12 Prosimy o podanie terminu przekazania placu budowy od dnia 
podpisania umowy. 
/ Please provide the date of handing over the construction site from the 
date of signing the contract. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy w terminie 14 dni od dnia 
obustronnego podpisania umowy.  
/ The Employer shall hand over the Construction Site to the Contractor within 14 
days from the date of the contract being signed by both parties. 

13 Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie elementów wyposażenia, 
instalacji i innych przydatnych w nowoprojektowanych częściach 
budynku? 

/ Does the Employer allow the use of elements of equipment, 
installations and other useful in the newly designed parts of the building? 

Z uwagi na fakt, że pytanie jest niezrozumiałe nie jest możliwe udzielenie 
odpowiedzi. 
/ Due to the fact that the question is incomprehensible, it is impossible to provide 
a response.  

14 Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w konstrukcji projektowanego 
budynku, które przyspieszą realizację? 
/ Does the Employer allow changes in the structure of the designed 
building that will accelerate the construction process? 

 

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 dostarczonym projekcie budowlanym zarówno pod kątem 
funkcjonalno-użytkowym, jakościowym, jak również wytrzymałościowym. 
Wszelkie zmiany proponowane przez Wykonawcę będą podlegały akceptacji 
Przedstawiciela Zamawiającego, jak również weryfikacji Autora Projektu pod 
kątem kwalifikacji zmian względem zatwierdzonego projektu budowlanego.  
/ Due to the fact that it is a Contract in the "Design and Build" formula, the 
Employer allows for changes to the solutions contained in the provided 
construction documentation. However, in any case, it is required that the solution 
provided by the Contractor is not worse than that contained in the provided 
construction design, both in terms of functionality and utility, quality as well as 
strength. Any changes proposed by the Contractor will be subject to approval by 
the Employer’s Representative, as well as verification of the Design Author in 
terms of qualification of changes in relation to the approved construction design. 

  

15 Czy w związku ze stanem pandemii należy wziąć pod uwagę jakieś 
szczególne warunki dostępu do terenu Terminala, placu budowy czy 

Zamawiający na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną, liczy wskaźniki i 
dostosowuje się do wprowadzanych restrykcji przez Rząd. Zamawiający nie może 
przewidzieć, jakie zmiany zostaną wprowadzone. Na terenie terminalu 
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sposobu realizacji? Godziny pracy, ilość pracowników, dodatkowe 
badania dla personelu Wykonawcy lub podobne. 
/ Are there any special conditions of access to the Terminal area, 
construction site or implementation method necessary in connection with 
the state of the pandemic? Working hours, number of employees, 
additional tests for the Contractor's personnel or similar. 

obowiązuje polityka pandemii, w załączeniu dokument dotyczący 
odwiedzających. 
W przypadku wzrostu ilości zachorowań zostanie ponownie wprowadzona 
przerwa sanitarna, co będzie skutkowało zamknięciem terminala podczas zmiany 
zmian (zmiana poranna oraz zmiana popołudniowa), co oznacza w ciągu doby 
dwukrotną przerwę około 30 minut w dostępie do terminala w godzinach 5:30-
6:00 oraz 17:30-18:00.  
/ The Employer monitors the epidemiological situation and the proper indicators 
on an ongoing basis and adapts to the restrictions introduced by the government. 
The Employer cannot predict what changes will be introduced. There is a 
pandemic policy at the terminal, and visitors document is attached. 
In the event of an increase in the number of cases, a sanitary break will be 
introduced again, which will result in the terminal being closed during shift 
changes (morning shift and afternoon shift), which means a 30-minutes break in 
access to the terminal twice a day (5.30-6.00 am and 5.30-6.00 pm).  

16 Prosimy o udostępnienie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz 
scenariusza pożarowego dla budynku. 
/ Please provide the Fire Safety Instruction and the fire scenario for the 
building. 

Zamawiający prosi o doprecyzowanie o jakie zapisy z dokumentu chodzi.  
/ The Employer asks for clarification what provisions from the document are 
meant. 

 

17 Czy Zamawiający uzna doświadczenie firmy z tej samej grupy 
kapitałowej? 
/ Will the Employer recognize the experience of a company from the 
same capital group? 

Zamawiający dopuścił w postępowaniu udział Konsorcjów, w związku z 
powyższym w przypadku opisanym w pytaniu wskazujemy możliwość utworzenia 
Konsorcjum. 
/ The Employer has allowed the participation of Consortia in the tender, 
therefore, in the case described in the question, we indicate the possibility of 
establishing a Consortium. 

18 Prosimy o wyjaśnienie uszczegółowienia zapisu „(projektu Robót)” z 3 
akapitu strony 6 Wymogów Zamawiającego.  
/ Please explain the details of the provision of "(Works design)" from 
paragraph 3 of page 6 of the Employer's Requirements. 

Z uwagi na fakt, że kontrakt jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć wszelkie wymagane do wykonania robót 
dokumenty, w tym w szczególności projekt wykonawczy, zamienny projekt 
budowlany w przypadku zakwalifikowania przez Autora Projektu wprowadzonej 
zmiany jako istotnej, metodologie wykonania robót, wszelkie dokumenty 
jakościowe, specyfikacje techniczne, harmonogramy, tabele rozliczeniowe. 
/ Due to the fact that the contract is in the "design and build" formula, the 
Contractor is obliged to provide all the documents required for the execution of 
the works, including in particular the detailed design, the alternative construction 
design, if the Design Author qualifies the introduced change as a significant; the 
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methodology for the execution of works, all quality documents, technical 
specifications, schedules, billing tables. 
 

19 Czy w związku z niewielką przestrzenią przeznaczona na zaplecze 
wewnątrz terminala w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu 
przebudowywanego Zamawiający udostępni dodatkową przestrzeń ok 
1000m2 na zaplecze biurowe i/lub magazynowe? 
/ Due to the small space intended for back-up facilities inside the 
terminal, in the immediate vicinity of the reconstructed facility, will the 
Employer provide additional space of approx. 1000 m2 for office and / or 
warehouse facilities? 

Zamawiający może udostępnić dodatkową przestrzeń poza terminalem w 
lokalizacji jak oznaczono na biało na poniższym rysunku. Niniejszy obszar znajduje 
się w sąsiedztwie wjazdu na budowę placów składowych w ramach projektu 
rozbudowy terminalu T2 etapu T2C, prowadzonych wg harmonogramu do końca 
2021 r., jak również w sąsiedztwie przewidywanego zaplecza budowy dla innego 
Wykonawcy Zamawiającego.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji niniejszego dodatkowego 
zaplecza w promieniu kilkuset metrów. 
/ The Employer may provide additional space outside the terminal at the location 
shown in white in the figure below. This area is located in the vicinity of the entry 
to the construction site of storage yards as part of the T2C terminal construction 
project, carried out according to the schedule until the end of 2021, as well as in 
the vicinity of the planned construction facilities for another Contractor of the 
Employer. 
The Employer reserves the right to change the location of this additional back-up 
facility within several hundred meters. 
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20 Czy w związku z niewielką przestrzenią przeznaczoną na zaplecze 

wewnątrz terminala w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu 
przebudowywanego Zamawiający umożliwi dostęp do placu budowy 
poprzez wejście główne (recepcję) dla ruchu pieszego personelu 
Wykonawcy? 
/ Due to the small space intended for back-up facilities inside the 
terminal, in the immediate vicinity of the reconstructed facility, will the 
Employer provide access to the construction site through the main 
entrance (reception) for the Contractor's personnel to walk? 
 

Zamawiający dopuszcza przejście przez recepcję, dozwolone jest poruszanie się 
tylko i wyłącznie wyznaczoną ścieżką bezpośrednio do terenu budowy. 
Pracownicy muszą być wyposażeni w wymagane środki ochrony osobistej.  
/ The Employer allows for passing through the reception desk, it is allowed to 
move only along the designated path directly to the construction site. Employees 
must be equipped with the required personal protective equipment. 

21 Czy Zamawiający umożliwi dostęp do mediów na terenie budowy lub 
bezpośrednio sąsiadującym – woda prąd ok 150A (94kW)? Prosimy o 
wskazanie ewentualnego miejsca wykonania takich przyłączy. 
/ Will the Employer provide access to utilities on the construction site or 
in the immediate vicinity - water, electricity approx. 150A (94kW)? Please 
indicate the possible location. 

Zamawiający umożliwi dostęp do mediów na terenie budowy lub na obszarze 
sąsiadującym. Punkty poboru mediów zostaną opomiarowane, a Wykonawca 
będzie obciążany kosztami z tytułu zużycia mediów zgodnie z Umową. Lokalizacja 
punktów poboru mediów zostanie ustalona pomiędzy stronami po podpisaniu 
Umowy.  
/ The Employer will provide access to utilities on the construction site or in the 
adjacent area. The media consumption points will be metered, and the Contractor 
will be charged with the costs of utilities consumption as with the provisions of 
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the Contract. The location of media consumption points will be agreed between 
the parties after signing the Contract. 

22 Prosimy o uszczegółowienie listy materiałów, dla których Zamawiający 
będzie wymagał dostarczenia próbek – Wymogi Zamawiającego pkt 3.7 
str. 14. 
/ Please provide a detailed list of materials for which the Employer will 
require samples to be provided - Employer Requirements, point 3.7, page 
14. 

Z uwagi na fakt, że jest to kontrakt w formule „zaprojektuj i wybuduj” i 
technologia wykonania robót zostanie zaproponowana przez Wykonawcę, to lista 
materiałów, dla których Zamawiający będzie wymagał dostarczenia próbek może 
zostać ustalona pomiędzy stronami po uzgodnieniu technologii wykonania robót.  
/ Due to the fact that this is a contract in the "design and build" formula and the 
technology for the execution of the works will be proposed by the Contractor, the 
list of materials for which the Employer will require samples to be provided may 
be agreed between the parties after agreeing on the technology for the execution 
of the works. 

23 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę kolejności prac opisanych w 
Wymogach Zamawiającego jako opis poszczególnych Faz przy 
zachowaniu funkcjonalności użytkowanych systemów i pomieszczeń i 
działania wszystkich urządzeń w trybach opisanych w dokumentacji 
przetargowej? Np. realizację konstrukcji przed demontażem urządzeń 
zlokalizowanych na dachu budynku? 
/ Does the Employer allow the order of work described in the Employer's 
Requirements to be changed as a description of individual Phases while 
maintaining the functionality of the systems and rooms used and the 
operation of all devices in the modes described in the tender 
documentation? For example, the implementation of the structure before 
disassembly of devices located on the roof of the building? 

Z uwagi na fakt, że jest to kontrakt w formule „zaprojektuj i wybuduj” 
Zamawiający dopuszcza odmienne od zaproponowanego fazowanie Robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia propozycji kolejności 
wykonywania prac wraz z harmonogramem. Akceptacja propozycji Wykonawcy 
przez Zamawiającego będzie uzależniona m.in. od takich czynników jak 
zapewnienie bezpieczeństwa, możliwości użytkowania czynnego obiektu 
budowlanego, zapewnienia wymaganej funkcjonalności. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do braku akceptacji przedłożonego przez Wykonawcę rozwiązania 
bez podania przyczyny.  
/ Due to the fact that this is a contract in the "design and build" formula, the 
Employer allows for different phasing of the Works than the proposed one. 
The Contractor is obliged to submit his proposal of the order of executing the 
works along with the schedule. Acceptance of the Contractor's proposal by the 
Employer will depend, inter alia, on factors such as ensuring safety, the possibility 
of using an active building object, ensuring the required functionality. The 
Employer reserves the right not to accept the solution submitted by the 
Contractor without giving any reason. 

24 Prosimy o wskazanie, jeśli to możliwe tzw. Stron Trzecich, o których 
wiadomo Zamawiającemu, których to dotyczy zapis – Wymogi 
zamawiającego pkt 5.6 str. 25. 
/ If possible, please indicate the so-called Third Parties, which the 
Employer knows about, which the provision applies to - Employer 
Requirements point 5.6 page 25. 

Z uwagi na fakt, że budynek będzie w trakcie wykonywania Robót czynnym 
obiektem budowlanym i będą w nim pracować pracownicy Zamawiającego, w 
trakcie realizacji mogą być na przykład koniecznie niezbędne przeglądy 
techniczne czy też naprawy w związku z możliwymi awariami.  
/ Due to the fact that the building will be an active construction object during the 
performance of the Works and that the Employer's employees will be working 
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there, e.g. technical inspections or repairs may be necessary in the course of 
implementation due to possible failures. 

25 Projekt Budowlany zakłada wymianę części izolacji termicznej i elewacji 
budynku. Czy Zamawiający dopuszcza jednoczesne wykonywanie tej 
części robót z innymi dowolnymi fazami? Czy Zamawiający wskaże 
konkretny okres i/lub fazę, w której powinno się te prace zaplanować? 
/ The Preliminary Design provides for the replacement of part of the 
thermal insulation and facade of the building. Does the Employer allow 
this part of the works to be performed simultaneously with any other 
phases? Will the Employer indicate a specific period and / or phase in 
which these works should be planned? 

Wykonawca może wykonać te prace w dogodnym dla siebie terminie – 
uwzględniając ciągłe użytkowanie budynku przez pracowników Zamawiającego, 
jak i obowiązujące przepisy prawa.  
Z uwagi na fakt, że jest to kontrakt w formule „zaprojektuj i wybuduj”  
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia propozycji kolejności 
wykonywania prac wraz z harmonogramem. Akceptacja propozycji Wykonawcy 
przez Zamawiającego będzie uzależniona m.in. od takich czynników jak 
zapewnienie bezpieczeństwa, możliwości użytkowania czynnego obiektu 
budowlanego, zapewnienia wymaganej funkcjonalności. Należy przy tym 
uwzględnić niezbędne aspekty formalne w powiązaniu ze wskazanymi w 
dokumentach przetargowych kamieniami milowymi.  
/ The Contractor may perform these works at a convenient time - taking into 
account the continuous use of the building by the Employer's employees as well 
as applicable law. Due to the fact that this is a contract in the "design and build" 
formula, the Employer allows for different phasing of the Works than the 
proposed one. 
The Contractor is obliged to submit his proposal of the order of executing the 
works along with the schedule. Acceptance of the Contractor's proposal by the 
Employer will depend, inter alia, on factors such as ensuring safety, the possibility 
of using an active building object, ensuring the required functionality. The 
necessary formal aspects should be taken into account in connection with the 
milestones indicated in the tender documents. 
 

26 Zamawiający w Wymaganiach Zamawiającego wielokrotnie przywołuje 
zastosowane dotychczas na Terminalu rozwiązania sprzętowe, 
urządzenia i materiały, które to powinny stanowić niejako wzór do 
wykorzystania w kolejnych rozbudowach. Z uwagi na konieczność 
zapewnienia kompatybilności zarówno urządzeń, sprzętów jak i 
materiałów prosimy o przekazanie pełnej listy zastosowanych we 
wcześniejszych fazach budowy w celu doboru optymalnych rozwiązań. 
/ In the Employer Requirements, the employer repeatedly refers to the 
hardware, devices and materials used in the Terminal so far, which 
should constitute a model to be used in subsequent expansions. Due to 

Zamawiający udostępnił w postępowaniu dokumentację powykonawczą dla 
istniejącego budynku, jak również projekt budowlany i projekt aranżacji wnętrz.  
Z uwagi na fakt, że kontrakt jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, projekt 
wykonawczy, wszelkie specyfikacje, listy sprzętu i materiałów są w zakresie 
Wykonawcy oraz podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym. 
/ During the tender procedure, the Employer provided as-built documentation for 
the existing building, as well as the preliminary design and interiors design. Due 
to the fact that the contract is in the "design and build" formula, the detailed 
design is within the scope of the Contractor and is subject to agreement with the 
Employer. 
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the necessity to ensure the compatibility of both devices, equipment and 
materials, please provide a full list of those used in the earlier stages of 
construction in order to select optimal solutions. 

27 Prosimy o potwierdzenie, że elewacja budynku ma być w całości 
malowana, natomiast w zaznaczanych miejscach styropian ma być 
wymieniony na wełnę? 
/ Please confirm that the facade of the building is to be completely 
painted, while in the marked places the polystyrene should be replaced 
with wool?  
 
 

 
 
 

Elewację należy pomalować w całości - zgodnie z projektem. 
Odnośnie wymiany styropianu na wełnę należy wykonać ją zgodnie z projektem 
w miejscu zaprojektowanych paneli fotowoltaicznych na elewacji budynku. 
Wymiana istniejącego styropianu na wełnę ma mieć miejsce w okolicy montażu 
paneli fotowoltaicznych i wskazana jest oraz opisana na rzutach w projekcie 
budowlanym ( rysunki A02, A03, A04, A05). 
We wskazanych w zapytaniu miejscach na styku z istniejącą halą, wg wiedzy 
Zamawiającego wynikającej z dokumentacji powykonawczej udostępnionej w 
postępowaniu, aktualnie znajduje się izolacja z wełny mineralnej i ściana spełnia 
wymogi dla REI 120. Zatem nie zachodzi konieczność wymiany styropianu na 
wełnę mineralną na tej elewacji. 
W przypadku, gdyby po dokonaniu odkrywek okazało się, że ściana ta posiada 
izolację ze styropianu bądź izolację niespełniającą parametrów REI 120 należy 
doprowadzić ją do zgodności z projektem i przepisami p.poż. (należy posiłkować 
się rysunkiem A08 - analiza rozwiązań przeciwpożarowych). Jednakże z uwagi na 
fakt, że jest to kontrakt w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a wszelkie 
odpowiedzialności są po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do 
weryfikacji wszelkich dostarczonych rozwiązań, w szczególności w odniesieniu do 
przepisów prawa.  
/ The facade should be painted in full - in accordance with the design. 
Regarding the replacement of polystyrene with wool, it should be done in 
accordance with the design in the place of the designed photovoltaic panels on 
the building facade. The replacement of the existing polystyrene with wool is to 
take place near the installation of photovoltaic panels and is indicated and 
described on the plans in the preliminary design (drawings A02, A03, A04, A05). 
At the point of contact with the existing hall indicated in the inquiry, according to 
the knowledge of the Employer resulting from the as-built documentation 
provided in the procedure, there is currently mineral wool insulation and the wall 
meets the requirements for REI 120. Therefore, there is no need to replace 
polystyrene with mineral wool on this facade. 
In the event that, after making the opencasts, it turns out that the wall has 
polystyrene insulation or insulation that does not meet the REI 120 parameters, it 
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should be brought into compliance with the design and fire regulations. (Refer to 
Figure A08 - Analysis of Fire Solutions). 
However, due to the fact that this is a "design and build" contract, and all 
responsibilities are borne by the Contractor, the Contractor is obliged to verify all 
delivered solutions, in particular with regard to legal provisions. 

28 Zgodnie z projektem Wykonawca ma rozebrać istniejącą elewację 
styropianową i wymienić na wełnę. Prosimy o informację, czy jest dostęp 
do powierzchni elewacji od strony istniejącego budynku i wiaty, czy na 
tych powierzchniach również wykonać prace elewacyjne? 
/ According to the design, the contractor is to dismantle the existing 
polystyrene facade and replace it with wool. Please let us know if there is 
access to the façade surface from the side of the existing building and 
canopy, or is it also possible to carry out façade works on these surfaces? 

Zgodnie z dokumentacją powykonawczą udostępnioną w postępowaniu aktualnie 
na ścianach od strony warsztatu i wiaty znajduje się izolacja z wełny mineralnej i 
ściany spełniają wymogi dla REI120, zatem Wykonawca nie powinien planować 
wykonywania tam wymiany izolacji termicznej. W projekcie wyraźnie wskazano 
miejsca wymiany istniejącej izolacji (np. w narożniku budynku pod 
projektowanymi panelami fotowoltaicznymi). W przypadku, gdyby po dokonaniu 
odkrywek okazało się, że ściany oddzielenia pożarowego posiadają izolację ze 
styropianu bądź izolację termiczną niespełniającą parametrów REI120 należy 
doprowadzić tę przegrodę do zgodności z projektem i przepisami p. poż. (należy 
posiłkować się rysunkiem A08 - analiza rozwiązań przeciwpożarowych). Jednakże 
z uwagi na fakt, że jest to kontrakt w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a wszelkie 
odpowiedzialności są po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do 
weryfikacji wszelkich dostarczonych rozwiązań, w szczególności w odniesieniu do 
przepisów prawa. 
/ According to the as-built documentation, made available in the tender, the walls 
on the side of the workshop and the canopy have mineral wool insulation and 
meet the requirements for REI120, so the Contractor should not plan to replace 
the thermal insulation there. The design clearly indicates the places to replace the 
existing insulation (e.g. in the corner of the building under the planned 
photovoltaic panels). In the event that, after making the opencasts, it turns out 
that the fire separation walls have polystyrene insulation or thermal insulation 
that does not meet the REI120 parameters, the partition should be brought into 
compliance with the design and fire regulations. (Refer to Figure A08 - Analysis of 
Fire Solutions). 
However, due to the fact that this is a "design and build" contract, and all 
responsibilities are borne by the Contractor, the Contractor is obliged to verify all 
delivered solutions, in particular with regard to legal provisions. 

29 W jaki sposób wykonawca ma zrealizować elewację z wełny na 
powierzchni istniejącego budynku i wiaty?  

W części istniejącej elewacja bez zmian, w części projektowanej (nadbudowa i 
strefa przejściowa) decyzja w zakresie sposobu metodologii wykonania elewacji 
będzie należała do Wykonawcy i będzie musiała być uzgodniona z Zamawiającym. 
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/ How is the contractor supposed to build a wool facade on the surface of 
the existing building and shelter? 
 

/ In the existing part, the façade remains unchanged, in the designed part 
(superstructure and transition zone), the decision on the methodology of 
execution the façade works will rest with the Contractor and will have to be 
agreed with the Employer. 

30 Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji o 
zestawienie ślusarki okiennej, zestawienie stolarki drzwiowej i 
zestawienie żaluzji zewnętrznych. 
/ The contractor requests that the documentation be supplemented with 
a list of window joinery, a list of door joinery and a list of external blinds. 
 

Zamawiający nie dysponuje niniejszymi zestawieniami.  
/ The Employer does not have these lists. 

31 Wykonawca zwraca się z prośbą o rezygnację z przedstawienia 
pozwolenia na użytkowanie budynków, są to dokumenty, które posiada 
inwestor. Wykonawca nie ma do nich dostępu. Zrealizowane przez 
Wykonawcę budynki są użytkowane i Wykonawca może przedstawić w 
tej sprawie stosowne oświadczenie. 
/ The contractor asks for the resignation from presenting the occupancy 
permits, these are the documents that the investor has. The contractor 
does not have access to them. The buildings constructed by the 
Contractor are in use and the Contractor may submit an appropriate 
statement in this matter. 

Z uwagi na fakt, że pytanie jest niezrozumiałe nie jest możliwe udzielenie 
odpowiedzi. 
/ Due to the fact that the question is incomprehensible, it is impossible to provide 
a response. 

32 Czy wszystkie materiały z rozbiórki są własnością Wykonawcy? 
/ Are all the demolition materials the property of the Contractor? 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania inwentaryzacji rozbieranych i 
demontowanych elementów. Na tę okoliczność Wykonawca sporządzi listę wraz z 
dokumentacją fotograficzną i przekazania dokumentacji z inwentaryzacji do 
Zamawiającego. Zamawiający dokona oceny zinwentaryzowanych rozebranych i 
zdemontowanych elementów i podejmie decyzje, które elementy i/lub materiały 
należy przekazać do Zamawiającego. Pozostałe elementy i materiały z rozbiórek 
należy traktować jako odpady. Wykonawca winien we własnym zakresie 
zagospodarować odpady pochodzące z rozbiórek i dostarczyć do Zamawiającego 
dokumenty potwierdzające ich utylizację. 
/ The Contractor will be obliged to make an inventory of the demolished and  
dismantled elements. On this occasion, the Contractor will prepare a list with 
photographic documentation and transfer the inventory documentation to the 
Employer. The Employer will evaluate the inventoried dismantled and 
disassembled elements and will decide which elements and / or materials should 
be delivered to the Employer. The remaining elements and materials from 
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demolition should be treated as waste. The Contractor should manage demolition 
waste on his own and provide the Employer with documents confirming their 
disposal. 
  

33 Czy Zamawiający umożliwi waloryzację wynagrodzenia w oparciu o 
wskaźniki cenowe (np. w oparciu o podane w niniejszej wskaźniki cen 
wyrobów publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) 
z uwagi na niestabilne warunki rynkowe w chwili obecnej i wzrost cen 
podstawowych materiałów budowlanych. 
/ Will the Employer allow the valorization of the remuneration based on 
price indices (e.g. on the basis of the product price indices published by 
the President of the Central Statistical Office) due to the unstable market 
conditions at present and the increase in the prices of basic building 
materials? 

Zamawiający nie umożliwi waloryzacji wynagrodzenia.   
/ The Employer will not allow valorization of the remuneration.  

34 Prosimy o potwierdzenie, że całe wyposażenie w zakresie projektu 
architektonicznego jest objęte obecnym postępowaniem przetargowym. 
/ Please confirm that all equipment in the scope of the architectural 
design is covered by the current tender procedure. 

Zamawiający wyłącza z zakresu kontraktowego następujące elementy, które 
zostały ujęte w projekcie architektonicznym (projekcie wnętrz), w związku z czym 
poniższe elementy nie stanowią Przedmiotu Zamówienia. Jednakże należy 
uwzględnić, iż elementy te mogą zostać dostarczone w trakcie realizacji 
Inwestycji i na tę okoliczność Wykonawca winien koordynować się z Dostawcą i 
Przedstawicielem Zamawiającego. Z odpowiednim wyprzedzeniem Wykonawca 
zostanie poinformowany o dostawach przez Przedstawiciela Zamawiającego.  

1. Szafy na odzież roboczą – określone w punkcie 6.1.1. projektu 
architektonicznego (wnętrz) – w zakresie Zamawiającego. 
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2. Biurka pracownicze na nowym 3. piętrze biurowym – w zakresie 

Zamawiającego. 
3. Szafy rackowe oraz telewizor w pomieszczeniu testów – w zakresie 

Zamawiającego.  
4. Telewizory w pokojach dyrektorskich i salach konferencyjnych – dostawa 

w zakresie Zamawiającego, jednak doprowadzenie wymaganych instalacji 
w zakresie Wykonawcy. 

 
Niniejszym Zamawiający doprecyzowuje wymagany zakres wyposażenia i robót z 
nim związanych dla 2. piętra biurowego:  
- W zakresie Wykonawcy jest wyposażenie 2. piętra biurowego zgodnie z 
projektem wnętrz (z wyłączeniem elementów wskazanych wprost powyżej jako 
wyłączone z zakresu). Zamawiający dostarcza obecne wyposażenie 
funkcjonującego 1. piętra biurowego do wykorzystania po przeniesieniu na piętro 
2, a w zakresie Wykonawcy jest doposażenie tak, aby doprowadzić do zgodności z 
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projektem wnętrz. Szczegółowe zestawienie istniejącego na 1. piętrze 
wyposażenia zostanie udostępnione w zaktualizowanym dokumencie „Wymogi 
Zamawiającego”; 
- Dokonanie przeprowadzki / przeniesienie mebli wraz z pozostałym 
wyposażeniem z obecnego piętra 1. biurowego na 2. piętro biurowe (pakowanie i 
rozpakowanie dokumentów oraz dostarczenie kartonów do dokumentów po 
stronie Zamawiającego; przeniesienie mebli wraz z pozostałym wyposażeniem 
oraz kartonów z dokumentami i innych elementów wymagających przeniesienia 
jest w zakresie Wykonawcy). 
 
Powyższe zostanie uwzględnione w zaktualizowanym dokumencie „Wymogi 
Zamawiającego”. 
 
/ The Employer excludes from the scope of the contract the following elements 
that are included in the architectural design (interior design), therefore the 
following elements do not constitute the Subject of the Order. However, it should 
be taken into account that these elements may be delivered during the 
implementation of the Investment and in this circumstance the Contractor should 
coordinate with the Supplier and the Employer’s Representative. The Contractor 
will be informed about the deliveries in advance by the Employer’s 
Representative. 

1. Wardrobes for work clothes - specified in item 6.1.1. architectural design 
(interior) - within the scope of the Employer. 

2. Employee desks on the new 3rd office floor - within the scope of the 
Employer. 

3. Rack cabinets and a TV set in the test room - within the scope of the 
Employer. 

4. Television sets in director's rooms and conference rooms - delivery within 
the scope of the Employer, however providing the required installations 
within the scope of the Contractor. 

 
The Employer hereby clarifies the required scope of equipment and works related 
to it for the 2nd office floor: 
- The Contractor's scope is to equip the 2nd office floor in accordance with the 
interior design (excluding the elements indicated directly above as excluded from 
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the scope). The Employer provides the current equipment of the functioning 1st 
office floor to be used after moving to the 2nd floor, and the Contractor's scope is 
to provide additional equipment so as to bring it into compliance with the interior 
design. A detailed list of the existing equipment on the 1st floor will be made 
available in the updated document "Employer Requirements"; 
- Moving furniture along with other equipment from the current first office floor 
to the second office floor (packing and unpacking documents and delivery of 
cardboard boxes for documents on the Employer’s side; moving furniture along 
with other equipment and cardboard boxes with documents and other elements 
that require moving) is within the scope of the Contractor). 
 
The above will be included in the updated document "Employer Requirements". 

35 Wykonawca chciałby doprecyzować zadane wcześniej pytanie w sprawie: 
pkt 2 (Zapytania ofertowego) Warunki jakie winny być spełnione przez 
oferenta 
C Warunki techniczne 
Lista sprawdzająca P-19-4-PO.2 pkt 12 ( C2-1 i C2-2)  
Wykonawca zwraca się z prośbą o rezygnację z przedstawienia kopii 
pozwolenia na użytkowanie w ofercie, są to dokumenty, które posiada 
inwestor. Wykonawca nie ma do nich dostępu. 
Zrealizowane przez Wykonawcę budynki są użytkowane i Wykonawca 
może przedstawić w tej sprawie stosowne oświadczenie jednak 
przekazanie kopii pozwolenia na użytkowanie nie jest możliwe. 
/ The Contractor would like to clarify the previously asked question 
regarding: 
point 2 (RFQ) Conditions to be met by the Bidder 
C Technical conditions 
Checklist P-19-4-PO.2 point 12 (C2-1 and C2-2) 
The Contractor asks to resign from presenting a copy of the occuppancy 
permit in the offer, these are the documents that the investor has. The 
Contractor does not have access to them. 
The buildings constructed by the Contractor are in use and the Contractor 
may submit an appropriate statement in this matter, however, it is not 
possible to provide a copy of the occuppancy permit. 

Zamawiający, w przypadku gdy Wykonawca nie dysponuje kopią decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie dopuszcza przedłożenie oświadczenia o 
dopuszczeniu do użytkowania inwestycji, na którą powołuje się Wykonawca 
celem potwierdzenia spełnienia warunków technicznych udziału w 
postępowaniu.  
/ The Employer, if the Contractor does not have a copy of the decision on the 
occupancy permit, allows the submission of a statement on the admission to use 
of the investment, which the Contractor refers to, in order to confirm that the 
technical conditions for participation in the procedure are met. 
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36 Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zgodnie z fazowaniem prac 
opisanym w dokumencie P-19-4-PO.2-Wymogi-Zamawiajacego 
uzyskanie częściowego pozwolenia na użytkowanie. 
Wykonawca zwraca uwagę, że regulacja prawna wynikająca z 
obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane wymaga uzyskania 
decyzji pozwolenia na użytkowanie dla przedmiotowej inwestycji dla 
takiego zakresu inwestycji na jaki została wydana decyzja pozwolenia na 
budowę. 
Przepis art 55 ust 3 ustawy Prawo budowlane dopuszcza w tym 
zakresie wydanie warunkowego pozwolenia na użytkowanie. 
Warunkiem jest możliwość przystąpienia do użytkowania obiektu 
budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych. 
Zasady takiej decyzji regulują przepisy art 55 ust 1a i 1b. Przepisy te 
wskazują w sposób jednoznaczny, że aby uzyskać decyzję pozwolenia 
na użytkowanie  części obiektu budowlanego, to ta część może 
samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem.   
Wskazując w dokumencie P-19-4-PO.2-Wymogi-Zamawiajacego 
warunek uzyskania odrębnych decyzji pozwolenia na użytkowanie dla 
każdego etapu inwestycji Zamawiający samodzielnie dokonał oceny tego 
zagadnienia prawnego i samodzielnie zdecydował, że uzyskanie trzech 
odrębnych decyzji pozwolenia na użytkowanie jest możliwe dla 
przedmiotowego budynki i mieści się w granicach obowiązujących 
przepisów prawa. Należy jednak zwrócić uwagę, że Zamawiający nie 
posiada uprawnienia do dokonania takiej oceny. Jedynym organem 
właściwym do zakwalifikowania, czy dany fragment inwestycji będzie się 
kwalifikował do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie jest 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Od stanowiska tego organu 
będzie zależało, czy wyda trzy odrębne decyzje czy też uzna, że nie ma 
podstaw prawnych do takie rozczłonkowania inwestycji. 
Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa i negatywne 
doświadczenie w zakresie pozyskiwania decyzji pozwolenia na 
użytkowanie dla części inwestycji stanowiącej jedną całość funkcjonalną, 
zwracam się z wnioskiem o dostosowanie zapisów SIWZ do 
obowiązujących przepisów prawa poprzez wprowadzenia takiej treści 
tych zapisów, która w przypadku negatywnych decyzji organu nadzoru 

Ocena możliwości uzyskania częściowego pozwolenia na użytkowanie zgodnie z 
proponowanym przez Zamawiającego fazowaniem jest obowiązkiem Wykonawcy 
jako profesjonalnego i doświadczonego podmiotu. W oparciu o dokonaną ocenę 
Wykonawca składa Ofertę uwzględniającą terminy realizacji dla poszczególnych 
Kamieni Milowych. Przywołany dokument P-19-4-PO.2 Wymogi Zamawiającego 
nie warunkuje uzyskania odrębnych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla 
każdej z przewidywanych  faz.  Do Wykonawcy należy analiza i ocena możliwości 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla każdej z faz osobno i 
odpowiednie dostosowanie swojej Oferty.  
/ The assessment of the possibility of obtaining a partial occupancy permit in 
accordance with the phasing proposed by the Employer is the responsibility of the 
Contractor as a professional and experienced entity. Based on the assessment, 
the Contractor submits an Offer taking into account the deadlines for 
implementation for individual Milestones. The referenced document P-19-4-PO.2. 
Employer’s Requirements does not condition obtaining separate decisions on the 
occupancy permit for each of the anticipated phases. The Contractor is 
responsible for analysing and assessing the possibility of obtaining an occupancy 
permit for each phase separately and adjusting its Offer accordingly. 
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budowlanego nie uniemożliwi rozliczenia inwestycji i Wykonawca nie 
zostanie obarczony karami za niedotrzymanie terminu realizacji danej 
fazy. Wykonawca robot budowlanych nie może ponosić 
odpowiedzialności finansowej i prawnej za decyzję Zamawiającego, który 
założył, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wyda 
odpowiednie decyzje dla każdej kondygnacji budynku odrębnie. 
Wykonawca nie może akceptować ryzyka w tym zakresie, gdyż nie ma 
żadnego wpływu na stanowisko PINB, który może uznać, że każda z 
części budynku nie może funkcjonować niezależnie.       
/ The Employer expects the Contractor to obtain a partial occupancy 
permit in accordance with the phasing of the works described in the 
document P-19-4-PO.2-Employer’s Requirements. 
The Contractor points out that the legal regulation resulting from the 
binding provisions of the Building Law requires obtaining an occupancy 
permit for the investment in question for the scope of the investment for 
which the building permit decision was issued. 
The provision of Article 55 (3) of the Construction Law allows for the 
issuance of a conditional occupancy permit in this respect. The condition 
is that the building object can be used before all construction works are 
completed. The principles of such a decision are governed by the 
provisions of Article 55 (1a) and (1b). These regulations clearly indicate 
that in order to obtain a permit to use a part of a building structure, this 
part may independently function as intended. 
By indicating in the document P-19-4-PO.2-Employer’s Requirements the 
condition of obtaining separate occupancy permit decisions for each 
stage of the investment, the Employer independently assessed this legal 
issue and independently decided that obtaining three separate 
occupancy permit decisions is possible for the subject building and is 
within the limits of applicable law. However, it should be noted that the 
Employer is not authorized to make such an assessment. The only 
authority competent to qualify whether a given fragment of the 
investment will qualify for obtaining the occupancy permit is the County 
Building Supervision Inspector. It will depend on the position of this body 
whether it will issue three separate decisions or decide that there are no 
legal grounds for such a fragmentation of the investment. 



23 
 

Considering the applicable law and negative experience in obtaining an 
occupancy permit for a part of the investment constituting a single 
functional whole, I would like to request that the provisions of the Terms 
of Reference be adapted to the applicable provisions of law by 
introducing such content, which in the case of negative decisions of the 
supervisory authority construction works will not prevent the settlement 
of the investment and the Contractor will not be charged with penalties 
for failure to meet the deadline for the implementation of a given phase. 
The Contractor for construction works cannot be financially and legally 
responsible for the decision of the Employer, who assumed that the 
Poviat Building Supervision Inspector would issue appropriate decisions 
for each floor of the building separately. The Contractor cannot accept 
the risk in this regard, as it has no influence on the position of PINB, 
which may consider that each part of the building cannot function 
independently. 
 

37 Czy Zamawiający umożliwi waloryzację wynagrodzenia w oparci o 
wskaźniki cenowe (np. w oparciu o podane w niniejszej wskaźniki cen 
wyrobów publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) 
z uwagi na niestabilne warunki rynkowe w chwili obecnej i wzrost cen 
podstawowych materiałów budowlanych. 
 
Wykonawca proponuje następujący zapis do umowy: 
 
Paragraf …… Waloryzacja Ceny 
 
 

1. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 
2207), zmianie może ulec Cena o wykazaną przez Wykonawcę 
wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze 
zwiększenia wynagrodzeń pracowników do wysokości 
zmienionego minimalnego wynagrodzenia lub jej odpowiedniej 

Zamawiający nie umożliwi waloryzacji wynagrodzenia. 
/ The Employer will not allow valorization of the remuneration.    
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części (w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze 
niższym niż pełen etat) albo wynikającą ze zwiększenia stawki 
godzinowej do wysokości zmienionej minimalnej stawki 
godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
publicznoprawnych.  

2. W przypadku zmiany stawki VAT nastąpi zmiana Ceny brutto 
Umowy w stopniu odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT 
(+/-). 

3. Kwoty płatne Wykonawcy będą korygowane dla oddania 
wzrostów lub spadków cen zgodnie z niniejszym ustępem. 
Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o podane poniżej 
wskaźniki cen wyrobów publikowane przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego, zwanego dalej „Prezesem GUS” w 
Dziedzinowej Bazy Wiedzy, tj.: 

a) Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI) 
b) Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w sektorze 
przedsiębiorstw - budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (jako 
robocizna - R)  
oraz miesięczne Wskaźniki cen produkcji sprzedanej wyrobów 
przemysłowych:  
c) Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji 
ropy naftowej (jako paliwo - P) – indeks 19.2  
d) Cement, wapno i gips (jako cement - C) – indeks 23.5  
e) Żeliwa, stal i żelazostopy (jako stal - S) – indeks 24.1  
f) Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo - K) – indeks 08.1  
 
W przypadku, gdyby którykolwiek z wyżej wymienionych wskaźników 
przestał być dostępny, zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zbliżony, 
wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS.  
Kwoty płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie począwszy od 
miesiąca, za który zostało wystawione pierwsze rozliczenie za wykonane 
roboty budowlane oraz w którym dochodzi do zmiany cen lub kosztów 
wyliczonej zgodnie ze wzorem poniżej, do wystawienia rozliczenia, w 
którym łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, 
wynikających z niniejszego ustępu 
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Kwoty płatne Wykonawcy podlegać będą waloryzacji o współczynnik 
zmiany cen (𝑊𝐺𝑛) wyliczony według wzoru: 
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W przypadku braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w 
biuletynach GUS odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego 
okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS ogłosi 
wskaźniki dla danego miesiąca objętego rozliczeniem. Przedstawiając 
rozliczenie, Wykonawca obliczy wstępne wartości zwaloryzowanych 
kwot za wykonaną część przedmiotu Umowy w każdym miesiącu, 
używając ostatniego z opublikowanych miesięcznych wskaźników GUS. 
Ustalone w ten sposób wartości będą skorygowane z zastosowaniem 
wskaźników GUS dotyczących miesiąca, którego dotyczy rozliczenie, 
niezwłocznie po ich publikacji. 
 
/ Will the Employer allow the valorization of the remuneration based on 
price indices (e.g. based on the product price indices published by the 
President of the Central Statistical Office) given in this article, due to 
unstable market conditions at present and the increase in prices of basic 
building materials? 
 
The Contractor proposes the following provision to the Contract: 
 
Paragraph …… Price indexation 
 
 
1. In the event of a change in the amount of the minimum remuneration 
for work or the amount of the minimum hourly rate, determined on the 
basis of the provisions of the Act of 10 October 2002 on the minimum 
remuneration for work (i.e. Journal of Laws of 2020, item 2207), the Price 
may be subject to the value of the increase in the Contractor's total cost 
shown by the Contractor resulting from increasing the employees' 
salaries to the amount of the changed minimum wage or its appropriate 
part (in the case of employees working less than full-time) or resulting 
from increasing the hourly rate to the amount of the changed minimum 
hourly rate , taking into account all public law burdens. 
2. In the event of a change in the VAT rate, the gross price of the 
Agreement will be changed to the extent that the VAT rate changes (+/-). 



27 
 

3. The amounts payable to the Contractor shall be adjusted to reflect the 
increases or decreases in prices in accordance with this paragraph. The 
valorization will be based on the following product price indices 
published by the President of the Central Statistical Office, hereinafter 
referred to as the "President of the Central Statistical Office" in the 
Knowledge Base, i.e .: 
a) Prices of consumer goods and services (as CPI) 
b) Average monthly gross wages and salaries in the enterprise sector - 
construction of civil engineering structures (as labor - R) 
and monthly price indices of sold production of industrial products: 
c) Briquettes and similar solid fuels from coal and peat, and refined 
petroleum products (as fuel - P) - index 19.2 
d) Cement, lime and gypsum (as cement - C) - index 23.5 
e) Cast iron, steel and ferro-alloys (as steel - S) - index 24.1 
f) Stone, sand and clay (as aggregate - K) - index 08.1 
In the event that any of the above-mentioned indicators is no longer 
available, the most similar indicator published by the President of the 
Central Statistical Office will apply. 
The amounts payable to the Contractor will be indexed monthly starting 
from the month for which the first settlement for the construction works 
was issued and in which there is a change in prices or costs calculated in 
accordance with the formula below, until the settlement is issued, in 
which the total value of adjustments to reflect the increase or decrease in 
prices resulting from this paragraph 
 
The amounts payable to the Contractor will be subject to indexation by 
the price change factor (𝑊𝐺𝑛) calculated according to the formula: 
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In the absence of up-to-date indicators (publication of the indicators in 
CSO bulletins is delayed), the indexation for the current settlement period 
will be calculated when the President of the CSO announces the 
indicators for a given month covered by the settlement. When presenting 
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the settlement, the Contractor will calculate the preliminary values of the 
valorized amounts for the part of the subject of the Agreement 
performed each month, using the last of the published monthly indicators 
of the Central Statistical Office. The values determined in this way will be 
adjusted with the use of GUS indicators for the month to which the 
settlement relates, immediately after their publication. 

38 Prosimy doprecyzować wymagania dotyczące klucza master key w opisie 
technicznym jest tylko informacja „zgodnie ze standardem określonym 
przez DCT” 
Brakuje informacji o poziomie antywłamaniowości, czy klucz ma być 
strzeżony patentem i jaki Państwo planują plan zamknięć pomieszczeń. 
/ Please specify the requirements for the master key in the technical 
description, there is only the information "in accordance with the 
standard specified by DCT" 
There is no information about the level of anti-burglary, whether the key 
is to be protected with a patent and what is the plan to lock the rooms. 

Z uwagi na trwającą obecnie na terminalu DCT wymianę systemu kontroli 
dostępu, Zamawiający aktualizuje wymogi w zakresie kluczy: wymagane są 
urządzenia Assa Abloy (wkładki dwustronne Cliq 38/32 45szt. orz klucze 
dynamiczne TQ407 60 szt.) lub równoważne o niegorszych parametrach, 
kompatybilne i współpracujące z systemem kontroli dostępu Skalmex.  
 
Powyższe, jak również szczegółowe wymagania odnośnie systemu kontroli 
dostępu, zostaną uwzględnione w zaktualizowanym dokumencie „Wymogi 
Zamawiającego”. 
/ Due to the current replacement of the access control system on the DCT 
terminal, the Employer updates the requirements for the key: Assa Abloy devices 
are required (double-sided Cliq 38/32 cylinders 45 pcs. and dynamic keys TQ407 
60 pcs.) or equivalent with no worse parameters, compatible and cooperating 
with the Skalmex access control system. 
 
The above, as well as detailed requirements for the access control system, will be 
included in the updated document "Employer’s Requirements". 

39 Zwracamy się z prośbą w sprawie określenia parametrów ścianki 
mobilnej, akustyka, czy ma być automatyczna, itp. ? 
/ We would like to ask you to define the parameters of the mobile wall, 
acoustics, should it be automatic, etc.? 

Zamawiający podaje wymagane parametry dla ścianki mobilnej: manualna, 
rozsuwana i zsuwana bez dodatkowych narzędzi (np. korba), dźwiękoszczelna, 
odporna na uszkodzenia, zmywalna, matowa, trwały laminat drewnopodobny. 
Pozostałe parametry zostały określone w projekcie architektonicznym aranżacji 
wnętrz.  
/ The Employer provides the required parameters for the mobile wall: manual, 
sliding without additional tools (e.g. crank), soundproof, resistant to damage, 
washable, matte, durable wood-like laminate. The remaining parameters were 
specified in the architectural design of the interior arrangement. 
 

                                    


