
L.p./ No Pytanie Question Odpowiedź Response

1
Czy uczestnictwo w wizji lokalnej jest warunkiem niezbędnym do złożenia wiążacej 

oferty?
Is participation in site visit is a necessary condition for submitting an offer?

Zamawiający informuje, że jeżeli termin wizji lokalnej jest nieodpowiedni, jest 

możliwość zaproponowania bardziej odpowiedniego dla potencjalnego Oferenta 

terminu wizji. Zamawiającemu zależy na tym, aby projektant był świadom zakresu 

zadania i warunków zastanych.

The Ordering Party informs that if the date of the on-site inspection is inappropriate, it 

is possible to propose a more suitable date for the potential Tenderer. The Ordering 

Party wants the designer to be aware of the scope of the task and the existing 

conditions.

2

Czy jako miedzynarodowa grupa architektoniczna możemy złożyć ofertę z Centrali 

(Londyn) wskazując wszelako docelowo polskich projektantów do opracowania 

dokumentacji lub opcjonalnie wskazując oddział z czeskiej Pragi - również w oparciu o 

lokalnych, polskich projektantów? 

(Obydwa wzmiankowane powyżej nasze biura mają znaczne doświadczenie w 

projektach/aranżacjach przestrzeni biurowych czołowych firm na świecie). 

As an international architectural group, can we submit an offer from the Head Office 

(London), however, indicating ultimately Polish designers to prepare the documentation or 

optionally indicating a branch from the Czech Prague - also based on local Polish designers?

(Both of our offices mentioned above have considerable experience in designing / arranging 

office spaces of leading companies in the world).

Intencją i warunkiem Zamawiającego, zgodnie z zapisami w Wymogach 

Zamawiającego, jest spotykanie się z Projektantem wybranym w przetargu na 

cotygodniowych spotkaniach koordynacyjnych, które co do zasady mają odbywać się 

stacjonarnie, z osobistym udziałem projektantów. 

The intention and condition of the Ordering Party, in accordance with the provisions of 

the Employer's Requirements, is to meet with the Designer selected in the tender at 

weekly coordination meetings, which, as a rule, are to be held stationary, with the 

personal participation of designers.

3
Bardzo proszę o przedłużenie terminów dla postępowania P-21-6-PO.2  Zaprojektowanie 

przebudowy w budynku
I am asking for information whether an on-site visit is required or not.

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu na zadawanie pytań dla 

postępowania - nowy termin do którego potencjalni Oferenci mogą zadawać pytania i 

zgłaszać propozycję zmian to 06.05.2022.

Uwaga korekta - termin na zadawanie pytań jest do 1317.05.2022.

The Ordering Party agrees to extend the deadline for asking questions for the 

procedure - the new deadline by which potential Tenderers may ask questions and 

submit a proposal for changes is 06/05/2022.

Attention - questions may be submitten until 1317/05/2022.

4 Proszę jeszcze o informacje czy wizja lokalna jest wymagana czy nie. Please let me know if an on-site visit is required or not.
Wizja lokalna nie jest wymagana, ale zalecana, aby projektant był świadom zakresu 

zadania i warunków zastanych. 

Site visit is not required, but recommended, so that the designer is aware of the scope 

of the task and the existing conditions.

5 Prosiłbym o przesunięcie terminu na zadawanie pytań do 17 maja 2022r I would ask you to postpone the deadline for asking questions to May 17, 2022

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu na zadawanie pytań w niniejszym 

postępowaniu przetargowym.

Pytania można mailowo zadawać do 17.05.2022.

The Ordering Party agrees to postpone the deadline for asking questions in this tender 

procedure.

Questions may be submitted via e-mail until 17/05/2022.
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[RFQ]

„B-2 Oferent uzyskał w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, przychody ze sprzedaży w 

wysokości nie mniejszej niż 500.000PLN.”

Czy jest to warunek konieczny, część firm w tym okresie przezywała trudności związane z 

pandemią – pytanie jak to jest miarodajne w stosunku do wiedzy, uprawnień i 

doświadczenia projektanta, czy Zamawiający nie mógłby rozważyć likwidację tego punktu 

biorąc pod uwagę, że w większości tego typu postępowań o prace projektowe nie są one 

wymagane?

"B-2 The Bidder has obtained in each of the last three financial years, and if the period of 

operation is shorter, then in this period, sales revenues in the amount of not less than PLN 

500,000."

Is this a necessary condition, some companies in this period experienced difficulties related 

to the pandemic - the question of how relevant is this in relation to the knowledge, powers 

and experience of the designer, whether the Employer could consider liquidating this point, 

taking into account that in the majority of such proceedings for design work they are not 

required?

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że następuje zmiana warunku B-2 z:

"Oferent uzyskał w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, przychody ze sprzedaży w 

wysokości nie mniejszej niż 500.000PLN"

na:

"Oferent uzyskał w każdym z trzech (3) następujących po sobie lat obrotowych z okresu 

ostatnich pięciu (5)  lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, 

to w tym okresie, przychody ze sprzedaży w wysokości nie mniejszej niż 500.000 PLN"

The Ordering Party does not agree to the proposed change.

At the same time, the Ordering Party informs that the condition B-2 is being changed 

from:

"The tenderer has obtained in each of the last three financial years, and if the period 

of business is shorter, then in this period, sales revenues in the amount of not less 

than PLN 500,000"

on:

"The Tenderer has obtained in each of the three (3) consecutive financial years from 

the last five (5) financial years, and if the period of business activity is shorter, then in 

this period, sales revenues in the amount of not less than PLN 500,000"

P-21-6-PO.2 zaprojektowanie przebudowy w budynku administracyjnym DCT Gdańsk  \  P-21-6-PO.2 design works for reconstruction in DCT Gdańsk administration building

Pytania i odpowiedzi do postępowania / Inquiries and responses to the tender
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[RFQ] C2-2 w okresie ostatnich 5 lat przed data publikacji niniejszego Ogłoszenia o 

przetargu należycie wykonali co najmniej 2 (dwa) projekty dotyczące aranżacji wnętrz w 

budynku biurowym (odpowiadającemu standardowi budynków w klasie B w ujęciu 

klasyfikacji BOMA); o wartości kosztorysowej nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł (jeden 

milion złotych) każda polegające na przygotowaniu pełnej dokumentacji projektu wnętrz, 

wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem – zestawieniem wyposażenia oraz 

specyfikacja wykończenia i wyposażenia pomieszczeń budynku;.

Czy zamawiający uzna za spełnienie tego wymogu, jeśli oferent wykaże wykonanie takich 

projektów w całym okresie prowadzenia działalności gospodarczej jak w przypadku 

pytania C2-1 dla biur lub budynków użyteczności publicznej?

C2-2 during the last 5 years before the date of publication of this Tender Notice, they have 

duly completed at least 2 (two) interior design projects in an office building (corresponding 

to the BOMA class building standard in terms of BOMA classification); with an estimated 

value of not less than PLN 1,000,000.00 (one million zlotys) each, consisting in the 

preparation of full documentation of the interior design, along with the investor's cost 

estimate, a bill of quantities - a list of furnishings and specification of finishing and 

furnishing the premises of the building ;.

Will the procuring authority consider this requirement to be met if the tenderer 

demonstrates the performance of such projects throughout the life of the business as in 

question C2-1 for offices or public buildings?

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że  następuje zmiana warunku C2-2 z:

"C2-2 w okresie ostatnich 5 lat przed data publikacji niniejszego Ogłoszenia o przetargu 

należycie wykonali co najmniej 2 (dwa) projekty dotyczące aranżacji wnętrz w budynku 

biurowym (odpowiadającemu standardowi budynków w klasie B w ujęciu klasyfikacji 

BOMA); o wartości kosztorysowej nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł (jeden milion 

złotych) każda polegające na przygotowaniu pełnej dokumentacji projektu wnętrz, 

wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem – zestawieniem wyposażenia oraz 

specyfikacja wykończenia i wyposażenia pomieszczeń budynkuZamawiający nie wyraża 

zgody na zaproponowaną zmianę.

na

"C2-2 w okresie ostatnich 10 lat przed datą publikacji niniejszego Ogłoszenia o 

przetargu należycie wykonali co najmniej 2 (dwa) projekty dotyczące aranżacji wnętrz 

w budynku biurowym lub budynku użytecznosci publicznej  (odpowiadającemu 

standardowi budynków w klasie B, lub wyższej, wg klasyfikacji BOMA); o wartości 

kosztorysowej nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) każda polegające 

na przygotowaniu pełnej dokumentacji projektu wnętrz, wraz z kosztorysem 

inwestorskim, przedmiarem – zestawieniem wyposażenia oraz specyfikacja 

wykończenia i wyposażenia pomieszczeń budynku"

The contracting authority does not agree to the proposed change.

However, the C2-1 condition changes from:

"C2-2 during the last 5 years prior to the date of publication of this Tender Notice, 

have duly completed at least 2 (two) interior design projects in an office building 

(corresponding to the BOMA class building standard); with an estimated value of not 

less than PLN 1,000,000.00 (one million zlotys) each consisting in the preparation of 

full documentation of the interior design, along with the investor's cost estimate, bill 

of quantities - a list of equipment and specification of finishing and furnishing of the 

building's premises. The Ordering Party does not agree to the proposed change.

to:

"C2-2 during the last 10 years before the date of publication of this Tender Notice, 

have duly completed at least 2 (two) interior design projects in an office building or a 

public utility building (corresponding to the BOMA class building standard); cost 

estimate not less than PLN 1,000,000.00 (one million zlotys) each consisting in the 

preparation of full documentation of the interior design, along with the investor's cost 

estimate, bill of quantities - a list of equipment and specification of finishing and 

furnishing the building's premises "
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[RFQ]

C2-1 w okresie ostatnich 5 lat przed data publikacji niniejszego Ogłoszenia o przetargu 

należycie wykonali co najmniej 2 (dwa) wielobranżowe projekty dotyczące przebudowy 

lub remontu budynków biurowych lub budynków użyteczności publicznej o wartości 

kosztorysowej nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł netto (dwa miliony złotych) każdy, lub 

wykonali co najmniej 2 (dwa) wielobranżowe projekty dotyczące przebudowy lub 

remontu budynków biurowych lub budynków użyteczności publicznej o powierzchni 

użytkowej co najmniej 2500m2 każdy, polegające na przygotowaniu pełnej dokumentacji 

projektowej (projektu budowlanego), uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz świadczenie 

usługi nadzoru autorskiego;

Czy zamawiający uzna za spełnienie tego wymogu, jeśli oferent wykaże wykonanie takich 

projektów w całym okresie prowadzenia działalności gospodarczej?

C2-1 during the last 5 years before the publication of this Tender Notice, they have duly 

completed at least 2 (two) multi-sector projects for the reconstruction or renovation of 

office buildings or public utility buildings with an estimated value of not less than PLN 

2,000,000.00 net (two million zlotys) each, or have completed at least 2 (two) multi-sector 

projects for the reconstruction or renovation of office buildings or public buildings with a 

usable area of at least 2,500 m2 each, consisting in the preparation of full design 

documentation (construction design), obtaining a building permit and provision of copyright 

supervision services;

Will the procuring authority consider this requirement to be met if the tenderer 

demonstrates the performance of such projects throughout the life of the business?

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że następuje zmiana warunku C2-1 z:

"w okresie ostatnich 5 lat przed data publikacji niniejszego Ogłoszenia o przetargu 

należycie wykonali co najmniej 2 (dwa) wielobranżowe projekty dotyczące przebudowy 

lub remontu budynków biurowych lub budynków użyteczności publicznej o wartości 

kosztorysowej nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł netto (dwa miliony złotych) każdy, lub 

wykonali co najmniej 2 (dwa) wielobranżowe projekty dotyczące przebudowy lub 

remontu budynków biurowych lub budynków użyteczności publicznej o powierzchni 

użytkowej co najmniej 2500m2 każdy, polegające na przygotowaniu pełnej 

dokumentacji projektowej (projektu budowlanego), uzyskaniu pozwolenia na budowę 

oraz świadczenie usługi nadzoru autorskiego;"

na

"w okresie ostatnich 10 lat przed data publikacji niniejszego Ogłoszenia o przetargu 

należycie wykonali co najmniej 2 (dwa) wielobranżowe projekty dotyczące przebudowy 

lub remontu budynków biurowych lub budynków użyteczności publicznej o wartości 

kosztorysowej nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł netto (dwa miliony złotych) każdy, lub 

wykonali co najmniej 2 (dwa) wielobranżowe projekty dotyczące przebudowy lub 

remontu budynków biurowych lub budynków użyteczności publicznej o powierzchni 

użytkowej co najmniej 2500m2 każdy, 

polegające na przygotowaniu pełnej dokumentacji projektowej (projektu 

budowlanego), uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz świadczenie usługi nadzoru 

autorskiego

The Ordering Party does not agree to the proposed change.

at the same time, the Ordering Party informs that there is a change in condition C2-1 z:

"during the last 5 years before the publication of this Tender Notice, they have duly 

completed at least 2 (two) multi-sector projects for the reconstruction or renovation 

of office buildings or public utility buildings with an estimated value of not less than 

PLN 2,000,000.00 net (two million zlotys) ) each, or have completed at least 2 (two) 

multi-sector projects for the reconstruction or renovation of office buildings or public 

utility buildings with a usable area of   at least 2,500 m2 each, consisRng in the 

preparation of full design documentation (construction design), obtaining a building 

permit and provision of supervision services copyright; "

on

"during the last 10 years before the date of publication of this Tender Notice, they 

have duly completed at least 2 (two) multi-sector projects for the reconstruction or 

renovation of office buildings or public utility buildings with an estimated value of not 

less than PLN 2,000,000.00 net (two million zlotys) ) each, or have completed at least 2 

(two) multi-sector projects for the reconstruction or renovation of office buildings or 

public utility buildings with a usable area of   at least 2,500 m2 each, consisRng in the 

preparation of full design documentation (construction design), obtaining a building 

permit and provision of supervision services copyright
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Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie zmiany poniższego wymogu:

 

C2-2 w okresie ostatnich 5 lat przed data publikacji niniejszego Ogłoszenia o przetargu 

należycie wykonali co najmniej 2 (dwa) projekty dotyczące aranżacji wnętrz w budynku 

biurowym (odpowiadającemu standardowi budynków w klasie B w ujęciu klasyfikacji 

BOMA); o wartości

kosztorysowej nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) każda polegające na 

przygotowaniu pełnej dokumentacji projektu wnętrz, wraz z kosztorysem inwestorskim, 

przedmiarem – zestawieniem wyposażenia oraz specyfikacja wykończenia i wyposażenia 

pomieszczeń budynku;.

 

Na:

C2-2 w okresie ostatnich 5 lat przed datą publikacji niniejszego Ogłoszenia o przetargu 

należycie wykonali co najmniej 1 (jeden) projekt dotyczący aranżacji wnętrz w budynku 

biurowym (odpowiadającemu standardowi budynków w klasie B w ujęciu klasyfikacji 

BOMA); o wartości

kosztorysowej nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) polegająca na 

przygotowaniu pełnej dokumentacji projektu wnętrz, wraz z kosztorysem inwestorskim, 

przedmiarem – zestawieniem wyposażenia oraz specyfikacja wykończenia i wyposażenia 

pomieszczeń budynku;.

 

Wdrożenie powyżej wskazanej zmiany umożliwi złożenie ofert większej ilości Podmiotów, 

nie obniżając przy tym jakości Przyszłego zamówienia.

We kindly ask you to amend the following requirement:

 

C2-2 during the last 5 years prior to the publication of this Tender Notice, they have duly 

completed at least 2 (two) interior design projects in an office building (corresponding to 

the BOMA class building standard); worth

cost estimate not less than PLN 1,000,000.00 (one million zlotys) each, consisting in the 

preparation of full documentation of the interior design, along with the investor's cost 

estimate, bill of quantities - a list of equipment and specification of finishing and furnishing 

the building's premises ;.

 

On:

C2-2 during the last 5 years before the date of publication of this Tender Notice, they have 

duly completed at least 1 (one) interior design project in an office building (corresponding 

to the BOMA class building standard in terms of BOMA classification); worth

cost estimate not less than PLN 1,000,000.00 (one million zlotys) consisting in the 

preparation of full documentation of the interior design, along with the investor's cost 

estimate, bill of quantities - a list of equipment and specification of finishing and furnishing 

the building's premises ;.

 

The implementation of the above-mentioned change will enable the submission of offers 

from a greater number of Entities, without reducing the quality of the future order.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianą The Ordering Party does not agree to the proposed change

10
Czy posiadanie doświadczenia w zakresie pozwolenia na budowę dla terenów 

zamkniętych, na których decyzje wydaje Wojewoda będzie dodatkowym atutem?

Will having experience in the field of building permits for closed areas, where decisions are 

issued by the Voivode, be an additional advantage?

Nie jest to wymóg formalny w niniejszym postępowaniu przetargowym. Tego typu 

informacje może Oferent zawrzeć w swoim portfolio, które Oferenci są zobligowaniu 

do złożenia razem z ofertą.

It is not a formal requirement in this tender procedure. This type of information may 

be included by the Tenderer in his portfolio, which Tenderers are required to submit 

with their offer.
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[Umowa] 1.2.1 "Decyzja WZ" oznacza wszystkie ostateczne decyzje o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania Terenu dotyczące Inwestycji.

Nie ma zastosowania – dla działki jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

1.2.1 "WZ Decision" means all final decisions on the conditions of land development and 

development regarding the Investment.

Not applicable - there is a Local Spatial Development Plan for the plot

Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę i dokona odpowiedniej zmiany w treści 

umowy.

The Ordering Party agrees to the proposed change and will make appropriate 

corrections to the content of the contract
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1.2.6 "Gwarancja Należytego Wykonania" oznacza gwarancję bankową lub gwarancję 

ubezpieczeniową, którą Projektant jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu zgodnie 

z Punktem 15.1.

1.2.6 "Performance Guarantee" means a bank guarantee or an insurance guarantee that the 

Designer is obliged to provide to the Ordering Party in accordance with Clause 15.1.
Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi - brak pytania ze strony Oferenta Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi - brak pytania ze strony Oferenta
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1.2.9 "Kwota Zatrzymana" oznacza skumulowaną kaucję gwarancyjną zwrotną, jaką 

Projektant jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu, a Zamawiający jest zobowiązany 

zwrócić Projektantowi zgodnie z Punktem 15.3, zabezpieczającą wszelkie roszczenia 

Zamawiającego wobec Projektanta, w takim samym zakresie jak Gwarancja Należytego 

Wykonania lub, w odniesieniu do Okresu Rękojmi, Zabezpieczenie Odpowiedzialności za 

Wady.

1.2.9 "Retained Amount" means an accumulated refundable guarantee deposit that the 

Designer is obliged to pay to the Ordering Party, and the Ordering Party is obliged to return 

to the Designer in accordance with Clause 15.3, securing any claims of the Ordering Party 

against the Designer, to the same extent as the until the Warranty Period, Guarantee of 

Liability for Defects.

Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi - brak pytania ze strony Oferenta Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi - brak pytania ze strony Oferenta
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1.2.10 "Okres Rękojmi" oznacza okres rozpoczynający się w dniu odbioru ostatniego 

zestawu Dokumentacji przez Zamawiającego zgodnie z Punktem 6 oraz upływający 3 (trzy) 

lata po Dniu Ukończenia, w każdym razie nie później niż do dnia [xxx].

Rękojmia na prace projektowe w Polsce wynosi 2 lata.

1.2.10 "Warranty Period" means the period commencing on the date of receipt of the last 

set of Documentation by the Ordering Party in accordance with Clause 6 and ending 3 

(three) years after the Completion Date, in any event not later than [xxx].

The warranty for design works in Poland is 2 years.

Zgodnie z art. 558 § 1 k.c. strony mogą wydłużyć ustawowy dwuletni okres 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi. W intencji Zamawiającego jest rękojmia na 3 (trzy) 

lata zapisana w treści Umowy.

Pursuant to Art. 558 § 1 of the Civil Code the parties may extend the statutory two-

year warranty liability period. The Ordering Party intends to provide a warranty for 3 

(three) years included in the Agreement.
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"Pozwolenie na Budowę" oznacza wszystkie ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę 

dotyczące Inwestycji.

Czy wymaganie ostateczności jest konieczne i czy ma uzasadnienie np. w przypadku 

otrzymania pozytywnej decyzji od której zechce się odwołać Zamawiający?

"Construction Permit" means all final decisions on the construction permit relating to the 

Investment.

Is the requirement of last resort necessary and is it justified, e.g. in the case of a positive 

decision against which the Ordering Party wishes to appeal?

Zamawiający potwierdza, że ostateczność Pozwolenia na Budowę jest wymagana przez 

Zamawiającego 

The Ordering Part confirms that the Construction Permit is required by the Awarding 

Entity
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1.2.13 "Projekt Budowlany" oznacza wielobranżowy projekt odpowiedni dla potrzeb 

wniosku o wydanie Pozwolenia na Budowę,.

Z uwagi na zmianę przepisów w zakresie niniejszego opracowania do pozwolenia na 

budowę będzie przekazywany Projekt Architektoniczno-Budowlany, wobec tego zapis o 

wielobranżowości nie ma zastosowania. Podstawa Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 

dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

1.2.13 "Construction Design" means a multi-sector project suitable for the needs of the 

application for a Construction Permit.

Due to the change in the regulations in the scope of this study, the Architectural and 

Construction Design will be submitted to the building permit, therefore the provision on 

multi-discipline does not apply. Basis Ordinance of the Minister of Development of 

September 11, 2020 on the detailed scope and form of a construction design

Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę i dokona odpowiedniej zmiany w treści 

umowy.

The Ordering Party agrees to the proposed change and will make appropriate 

corrections to the content of the contract
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1.2.16 "Usługi" oznaczają usługi Projektanta określone w zasadniczej treści Umowy oraz w 

Załączniku 2, w tym, w szczególności, usługi projektowe oraz usługi nadzoru autorskiego, 

jak również wszelkie inne usługi lub czynności niewymienione wprost w Umowie i 

Załączniku 2, niezbędne w celu zapewnienia sprawnego, profesjonalnego i prawidłowego 

wykonania  przedmiotu Umowy.

1.2.16 "Services" means the Designer services specified in the main content of the 

Agreement and in Annex 2, including, in particular, design services and author's supervision 

services, as well as any other services or activities not explicitly mentioned in the 

Agreement and Annex 2, necessary to ensuring efficient, professional and proper 

performance of the subject of the Agreement.

Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi - brak pytania ze strony Oferenta Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi - brak pytania ze strony Oferenta

18 "Wynagrodzenie" oznacza wynagrodzenie należne Projektantowi zgodnie z Punktem 10.
"Remuneration" means the remuneration due to the Designer in accordance with Clause 

10.
Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi - brak pytania ze strony Oferenta Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi - brak pytania ze strony Oferenta

19

"Wymogi Zamawiającego" oznaczają wstępny i podlegający uszczegółowieniu na dalszych 

etapach prac projektowych  opis Inwestycji opracowany przez Zamawiającego, 

określający założenia Zamawiającego co do rodzaju, zakresu i warunków wykonania w 

szczególności

wnętrz, instalacji i konstrukcji oraz oczekiwane standardy jakości Inwestycji oraz inne 

informacje dotyczące Inwestycji przekazane Projektantowi przed dniem podpisania 

Umowy, określone w Załączniku 2.

czy będzie możliwość aktualizacji ceny po konkretnych zmianach?

"Requirements of the Employer" means the initial description of the Investment, subject to 

more detail at further stages of the design work, prepared by the Employer, specifying the 

Employer's assumptions as to the type, scope and conditions of performance, in particular

interiors, installations and structures as well as the expected quality standards of the 

Investment as well as other information regarding the Investment provided to the Designer 

before the date of signing the Agreement, as specified in Appendix 2.

will it be possible to update the price after specific changes?

Zgodnie z pkt 10.2 Umowy:

"Ponieważ Wynagrodzenie za Usługi stanowi kwotę ryczałtową, obejmuje ono wszelkie 

zmiany, modyfikacje, dodatkowe elementy, zmiany itp. niewymienione wprost w 

Umowie, nie wykraczające jednak poza zakres określony w Umowie. Z zastrzeżeniem 

Punktu 5.1, Projektant będzie miał prawo do dodatkowego wynagrodzenia wyłącznie w 

sytuacji, gdy Zamawiający zażąda zmian, modyfikacji, dodatkowych elementów, korekt, 

nieprzewidzianych w Umowie itp. dotyczących zestawów Dokumentacji, które zostały 

wcześniej przez niego zaakceptowane lub wykraczających poza zakres określony w 

Umowie i tylko wtedy, kiedy w terminie nie dłuższym niż 7 dni Projektant poinformuje 

Zamawiającego o tym, że żądanie Zamawiającego wiązało się będzie z dodatkowym 

wynagrodzeniem. Dla uniknięcia wątpliwości Strony uzgadniają, że zapłata 

Projektantowi części Wynagrodzenia przez Zamawiającego nie oznacza akceptacji, o 

której mowa w zdaniu poprzedzającym"

In accordance with point 10.2 of the Agreement:

"Since the Remuneration for Services is a lump sum, it covers all changes, 

modifications, additional elements, changes, etc. not specified directly in the 

Agreement, but not exceeding the scope specified in the Agreement. Subject to Clause 

5.1, the Designer shall be entitled to additional remuneration only in situations where 

the Ordering Party requests changes, modifications, additional elements, corrections, 

not provided for in the Agreement, etc., concerning sets of Documentation that have 

been previously approved by him or exceeding the scope specified in the Agreement, 

and only when, within no more than 7 days, the Designer informs The Ordering Party 

that the Ordering Party's request will involve additional remuneration. For the 

avoidance of doubt, the Parties agree that the payment of part of the Remuneration to 

the Designer by the Ordering Party does not constitute acceptance referred to in the 

preceding sentence "

20

"Zespół Projektowy" oznacza osoby,  których listę zawiera Załącznik 4, jak też inne osoby 

zatrudnione w danym czasie przez Projektanta lub którym Projektant zlecił wykonanie  

Dokumentacji, zgodnie z Ofertą i Umową. 

"Design Team" means the persons whose list is included in Appendix 4, as well as other 

persons employed at the given time by the Designer or who were commissioned by the 

Designer to prepare the Documentation, in accordance with the Offer and the Agreement.

Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi - brak pytania ze strony Oferenta Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi - brak pytania ze strony Oferenta
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1.2.17 (e) czynności, która ma nastąpić niezwłocznie oznacza, iż czynność taka powinna 

zostać

dokonana nie później niż w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od dnia, kiedy obowiązek jej 

dokonania powstał, chyba że Umowa wprost stanowi inaczej,

1.2.17 (g) wyrażenia "zapewni" (i jego pochodne) w  odniesieniu do obowiązków 

Projektanta

oznacza ciążący na nim obowiązek sprawdzenia, czy dana czynność miała miejsce oraz  

podjęcie wszelkich niezbędnych działań w ramach uprawnień Projektanta w celu 

doprowadzenia do jej wykonania,

1.2.17 (e) action that is to take place immediately means that the action should remain

made no later than within 5 (five) Business Days from the date on which the obligation to 

perform it arose, unless the Agreement expressly provides otherwise,

1.2.17 (g) of the phrase "will provide" (and derivatives thereof) with respect to the 

Designer's obligations

means its obligation to check whether a given activity has taken place and to take all 

necessary actions within the powers of the Designer in order to achieve it,

Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi - brak pytania ze strony Oferenta Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi - brak pytania ze strony Oferenta

22 Załącznik nr 7 - brak Annex No. 7 - none

Zamawiający opublikował Załączniki do Wymogów oraz Załączniki do szkicu Umowy 

publicznie, na stronie DCT (https://dctgdansk.pl/przetarg/p-21-6-po-2-zaprojektowanie-

przebudowy-w-budynku-administracyjnym-dct-gdansk/)

The Ordering Party published the Appendices to the Requirements and Appendices to 

the draft Agreement publicly on the DCT website (https://dctgdansk.pl/przetarg/p-21-

6-po-2-zaprojektowanie-przebudowy-w-budynku-administracyjnym-dct-gdansk/) )
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Wszelkie odniesienia do formy pisemnej lub na piśmie obejmują wszelkie kopie w formie 

trwałej i materialnej, nie obejmują natomiast wiadomości przesyłanych faksem (bez 

wyjątków) oraz pocztą elektroniczną (z wyjątkiem kopii podpisanych dokumentów 

zeskanowanych w formacie *.jpg, *.pdf lub w innym powszechnie rozpoznawalnym 

formacie, pod warunkiem uzyskania potwierdzenia odbioru e-maila), wiadomości 

tekstowych (SMS lub MMS) oraz innych form porozumiewania się na odległość za pomocą 

środków elektronicznych. Zawiadomienia lub dokumenty, jakie Strony będą sobie 

przesyłać drogą elektroniczną (tj. w formie załącznika do wiadomości elektronicznej) 

muszą następnie zostać doręczone adresatowi zgodnie z Punktem 0, aby wywołać skutki 

prawne zawiadomienia. Dla uniknięcia wątpliwości, potwierdzenie  odbioru e-mail, o 

którym mowa powyżej oznacza odpowiedź adresata wiadomości na przesłaną wiadomość 

e-mail, potwierdzającą jej otrzymanie.

Dokumenty podpisane cyfrowo lub podpisem zaufanym powinny być traktowane 

równorzędnie z papierowymi. Dążymy do minimalizacji zużycia papieru. Dz.U. 2001 Nr 130 

poz. 1450 USTAWA z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, Akt prawny 

(sejm.gov.pl)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu 

zaufanego i podpisu zaufanego D20201194.pdf (sejm.gov.pl)

Any reference to the written or written form includes all copies in permanent and tangible 

form, but does not include messages sent by fax (without exceptions) and by e-mail (with 

the exception of copies of signed documents scanned in * .jpg, * .pdf or other commonly 

used format) recognizable format, subject to confirmation of e-mail receipt), text messages 

(SMS or MMS) and other forms of remote communication by electronic means. Notices or 

documents that the Parties will send each other by electronic means (i.e. in the form of an 

attachment to the electronic message) must then be delivered to the addressee in 

accordance with Clause 0 in order to have legal effects of the notice. For the avoidance of 

doubt, the acknowledgment of receipt of the e-mail referred to above means the recipient's 

reply to the e-mail sent, confirming its receipt.

Documents signed digitally or with a trusted signature should be treated equally to paper 

ones. We strive to minimize the use of paper. Journal of Laws 2001 No 130, item. 1450 ACT 

of September 18, 2001 on electronic signature, Legal act (sejm.gov.pl)

REGULATION OF THE MINISTER OF DIGITALISATION 1) of June 29, 2020 on the trusted 

profile and trusted signature D20201194.pdf (sejm.gov.pl)

Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę i dokona odpowiedniej zmiany w treści 

umowy.

The Ordering Party agrees to the proposed change and will make appropriate 

corrections to the content of the contract

24

Zamawiający zastrzega prawo do sądowego dochodzenia odszkodowania  przenoszącego 

kwotę kary umownej wynikającego z faktycznej wysokości szkód poniesionych.

do kwoty ubezpieczenia Wykonawcy usługi projektowej (400000 Euro)

The contracting authority reserves the right to judicial claims for damages exceeding the 

amount of the contractual penalty resulting from the actual amount of the damage 

suffered.

up to the Contractor's insurance amount for the design service (EUR 400,000)

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianą The Ordering Party does not agree to the proposed change
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1.2.17  Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część lub będą stanowić w przypadku, 

gdyby powstały po zawarciu Umowy. Dla uniknięcia wątpliwości niniejszy zapis odnosi się 

w szczególności do procedur Zamawiającego stanowiących Załącznik nr 7 do Umowy i ich 

przyszłych aktualizacji. W przypadku kolizji między treścią Umowy a treścią załączników 

do Umowy Strony oświadczają, że w pierwszej kolejności uznają się za związane treścią 

Umowy, w dalszej treścią załączników do Umowy.

Zmiana wymogów Zamawiającego musi wiązać się ze zmianą warunków finansowych 

kontraktu.

1.2.17 The appendices to the Agreement constitute its integral part or will constitute it if 

they arose after the conclusion of the Agreement. For the avoidance of doubt, this provision 

refers in particular to the procedures of the Employer constituting Appendix No. 7 to the 

Agreement and their future updates. In the event of a conflict between the content of the 

Agreement and the content of the attachments to the Agreement, the Parties declare that 

they first consider themselves bound by the content of the Agreement, and then the 

content of the attachments to the Agreement.

The change of the Employer's requirements must be connected with the change of the 

financial terms of the contract.

Załącznik nr 7 zawiera Procedury Zamawiajacego związane z BHP. 

Wszystkie osoby współpracujące z Zamawiajacym czy poruszające się po terenie 

Terminala obowiązują aktualne procedury BHP

Zmiana załaczników do Umowy jest możliwa w formie Aneksu do Umowy i nie jest z 

definicji tożsama ze zmianą warunków finansowych kontraktu.

Annex 7 contains the Employer's Procedures related to health and safety.

All persons cooperating with the Ordering Party or moving around the Terminal are 

bound by the current health and safety procedures

Changing the attachments to the Agreement is possible in the form of an Annex to the 

Agreement and is not, by definition, the same as changing the financial terms of the 

contract.
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2.1.3 Projektant niniejszym oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że: posiada i będzie 

posiadał wszelkie zezwolenia i inne zgody władz korporacyjnych i państwowych 

niezbędne do wykonania jego zobowiązań wynikających z Umowy;

o jakich zgodach mowa?

2.1.3 The Designer hereby represents and warrants the Ordering Party that: he has and will 

have all the permits and other approvals of corporate and state authorities necessary to 

perform his obligations under the Agreement;

what consents are we talking about?

Projektant musi posiadać w szczególności uprawnienia do wykonywania zawodu, 

stosowne kwalifikacje.
The designer must have, in particular, qualifications to perform the profession.
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3.2.1 opisane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

3.2.3 uzyskać wszelkie wymagane dla Inwestycji decyzje, pozwolenia, warunki, 

uzgodnienia, przy czym, dla uniknięcia wątpliwości, Projektant nie jest zobowiązany do 

uzyskania Decyzji Środowiskowej oraz Pozwolenia na Użytkowanie; oraz

brakuje tekstu po słowie „oraz”

3.2.1 described in the Regulation of the Minister of Development of September 11, 2020 on 

the detailed scope and form of a construction project

3.2.3 obtain all the decisions, permits, conditions and agreements required for the 

Investment, but, for the avoidance of doubt, the Designer is not obliged to obtain the 

Environmental Decision and the Use Permit; and

the text after the word "and" is missing

Zamawiajacy wyjaśnia, że po słowie "oraz" kończącym pkt 3.2.3 Umowy jest pkt. 3.2.4 

cyt. "pełnienie nadzoru autorskiego do Dnia Ukończenia", co stanowi zakończenie pkt 

3.2 Umowy. 

The Ordering Party explains that after the word "and" ending point 3.2.3 of the 

Agreement is point 3.2.4 quotation "performing author's supervision until the 

Completion Date", which constitutes the end of point 3.2 of the Agreement.

28

3.4 W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba wykonania innych usług, nieobjętych zakresem 

Umowy, Strony podpiszą nową umowę lub aneks do niniejszej Umowy, w zakresie 

dotyczącym takich usług, po uprzednim przedstawieniu przez Projektanta kalkulacji 

kosztów wykonania takich usług oraz wskazaniu przez Projektanta ich wpływu na 

Harmonogram. 

Jeżeli Strony nie podpiszą takiej nowej umowy lub aneksu do niniejszej Umowy, 

Projektant nie będzie uprawniony do wykonywania takich innych usług, ani do  

podnoszenia jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu wykonania takich 

usług.

powstaje sprzeczność z 1.2.16

3.4 In the event that there is a need to perform other services, not covered by the scope of 

the Agreement, the Parties will sign a new agreement or an annex to this Agreement, in the 

scope relating to such services, after the Designer has previously presented the cost 

calculation of such services and indicated by the Designer their impact on the Schedule.

If the Parties do not sign such a new agreement or an annex to this Agreement, the 

Designer shall not be entitled to perform such other services, or to raise any claims against 

the Ordering Party for the provision of such services.

there is a contradiction with 1.2.16

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianą The Ordering Party does not agree to the proposed change
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4.1 Projektant będzie świadczył Usługi z najwyższą starannością i z zastosowaniem 

najlepszych umiejętności, doświadczenia i wiedzy, w sposób efektywny i profesjonalny, w 

szczególności zgodnie z Wymogami Zamawiającego, stosowaną praktyką oraz wszelkimi 

Wymogami Ustawowymi.

Po słowie „Zamawiającego” proponuję dopisać „o ile są zgodne z aktualnymi przepisami 

w tym zakresie”

4.1 The Designer will provide the Services with the utmost care and using the best skills, 

experience and knowledge, in an effective and professional manner, in particular in 

accordance with the Ordering Party's Requirements, practice and any statutory 

requirements.

After the word "Ordering Party", I propose to add "as long as they comply with the current 

regulations in this regard"

Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę i dokona odpowiedniej zmiany w treści 

umowy.

The Ordering Party agrees to the proposed change and will make appropriate 

corrections to the content of the contract
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4.5 W trakcie wykonywania Usług Projektant będzie w sposób rozważny stosował się do 

poleceń Zamawiającego, jednakże gdy polecenia Zamawiającego mogłyby mieć 

niekorzystny wpływ na Inwestycję (w tym, w szczególności, z punktu widzenia 

terminowości, jakości, kosztów lub zgodności z Wymogami Ustawowymi) bądź też 

spowodowałyby naruszenie przez niego zobowiązań wynikających z Umowy, Projektant 

niezwłocznie zgłosi na piśmie swoje zastrzeżenia w tym zakresie, podając ich szczegółowe 

techniczne oraz finansowe uzasadnienie. Zamawiający zobowiązany będzie ustosunkować 

się do zastrzeżeń Projektanta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 (siedmiu) 

dni od dnia doręczenia zastrzeżeń Projektanta. W przypadku gdy Zamawiający podtrzyma 

polecenie lub nie dochowa powyższego terminu na ustosunkowanie się do zastrzeżeń 

Projektanta, Projektant będzie zwolniony z odpowiedzialności za skutki zastosowania się 

do polecenia Zamawiającego, w tym, w szczególności, za powstałą szkodę lub naruszenie 

postanowień Umowy.

Niezwłocznie oznacza zgodnie z 1.2.17 oznacza 5 dni roboczych – tu jest 7 – które terminy 

są poprawne?

Czy za takie uzasadnianie finansowe nie wypada doliczyć kwoty? Analiza rozwiązań 

zamiennych zaproponowanych przez Zamawiającego, które musi udowadniać 

Wykonawca.

4.5 During the performance of the Services, the Designer will prudently follow the Ordering 

Party's instructions, however, when the Ordering Party's instructions could have an adverse 

effect on the Investment (including, in particular, in terms of timeliness, quality, costs or 

compliance with the statutory requirements) or breach of its obligations under the 

Agreement, the Designer shall immediately submit his reservations in this respect in 

writing, providing their detailed technical and financial justification. The Ordering Party will 

be obliged to respond to the Designer's reservations immediately, but not later than within 

7 (seven) days from the date of delivery of the Designer's reservations. If the Ordering Party 

upholds the order or fails to meet the above deadline to respond to the Designer's 

objections, the Designer will be released from liability for the consequences of following the 

Ordering Party's order, including, in particular, for the resulting damage or violation of the 

provisions of the Agreement.

Immediately means 5 working days according to 1.2.17 - here are 7 - which terms are 

correct?

Is it not appropriate to add an amount for such financial justification? Analysis of 

replacement solutions proposed by the Employer, which must be proven by the Contractor.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Termin "niezwłocznie" w szkicu Umowy, stanowiącym jeden z dokumentów 

przetargowych w niniejszym postępowaniu, odnosi się do obowiązku jaki ma Strona, 

który należy spełnić bez zbędnej zwłoki, tym niemniej w opinii Zamawiajacego 

dopuszczalne i zasadne jest wskazanie w Umowie realnego terminu na dopełnienie 

obowiązku przez Stronę, z uwaględnieniem okoliczności miejsca i czasu a także 

charakteru danego obowiązku. 

The contracting authority does not agree to the proposed change.

The term "immediately" in the draft Agreement, which is one of the tender documents 

in this procedure, refers to the obligation that the Party has to fulfill without undue 

delay, nevertheless, in the opinion of the Ordering Party, it is permissible and 

reasonable to indicate in the Agreement a realistic deadline for the fulfillment of the 

obligation by The party, taking into account the circumstances of the place and time as 

well as the nature of the obligation
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4.6 Projektant zobowiązuje się, raz na dwa tygodnie, przedstawiać Zamawiającemu 

pisemny raport o postępach w realizacji Usług w stosunku do Harmonogramu, planie 

Usług do wykonania w następnych trzech (3) okresach raportowych, wszystkich 

okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu Umowy,  a 

w przypadku wystąpienia opóźnień – o przyczynach ich powstania oraz o środkach 

zaradczych, które przedsięwziął celem ich zlikwidowania. Raport będzie przedstawiony do 

5-tego dnia każdego

miesiąca oraz do 20-tego dnia każdego  miesiąca w języku polskim oraz angielskim  wraz z 

zaznaczonym postępem prac w Harmonogramie. Elektroniczna wersja  raportu w wersji 

PDF oraz w wersji edytowalnej zostanie przesłana do  Zamawiającego na adres:  

PM@dctgdansk.com w terminach, o których mowa w zdaniu poprzednim.

Czy w związku z wymagalnością spotkań co dwa tygodnie nie można tego powiązać? Np. 

w czasie spotkania raportować odnośnie postępu prac i sporządzić notkę? Procedura 

wydaje się być niepotrzebnie czasochłonna.

4.6 The Designer undertakes to submit to the Ordering Party a written report on the 

progress in the implementation of the Services in relation to the Schedule, the Service Plan 

to be performed in the next three (3) reporting periods, all circumstances that may affect 

the timely performance of the subject of the Agreement, and in the case of the occurrence 

of delays - about the reasons for their occurrence and about the remedial measures taken 

to eliminate them. The report will be submitted by the 5th day each

of the month and by the 20th day of each month in Polish and English with the progress of 

work marked in the Schedule. The electronic version of the report in PDF and editable 

versions will be sent to the Ordering Party at the following address: PM@dctgdansk.com 

within the time limits referred to in the previous sentence.

Due to the fact that meetings are required every two weeks, it cannot be linked? For 

example, during a meeting, report on the progress of work and make a note? The 

procedure seems to be unnecessarily time-consuming.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Zamawiajacy zwraca uwagę, że zgodnie z Wymogami Zamawiajacego spotkania 

koordynacyjne co do zasady odbywać się będą stacjonarnie raz w tygodniu w siedzibie 

Zamawiającego.

The contracting authority does not agree to the proposed change.

The Ordering Party points out that, in accordance with the Ordering Party's 

Requirements, coordination meetings will, as a rule, be held on a stationary basis once 

a week at the Ordering Party's premises.

32

4.7 Projektant ma obowiązek na bieżąco przedstawiać Zamawiającemu proponowane 

rozwiązania projektowe oraz niezwłocznie udzielać szczegółowych odpowiedzi 

(zawierających opinię Projektanta oraz odpowiednie analizy), na wszystkie zapytania, 

uwagi i wnioski składane przez Zamawiającego w związku z Usługami, w szczególności, w 

zakresie zaproponowanych przez Zamawiającego zamiennych rozwiązań projektowych.

Co jeśli wykonanie danej analizy musi zająć więcej czasu np. przez wykonanie 

dodatkowych prac – czy w takim przypadku nie powinno być zapisu, że termin na 

odpowiedź zostanie ustalony w zależności od stopnia skomplikowania analizy czy tematu?

4.7 The Designer is obliged to present to the Ordering Party the proposed design solutions 

on an ongoing basis and promptly provide detailed answers (containing the Designer's 

opinion and relevant analyzes) to all inquiries, comments and requests submitted by the 

Ordering Party in connection with the Services, in particular, in the scope of replacement 

solutions proposed by the Ordering Party. design.

What if the execution of a given analysis must take more time, e.g. by performing additional 

work - should there not be a record in this case that the deadline for the response will be 

determined depending on the complexity of the analysis or the topic?

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianą The Ordering Party does not agree to the proposed change
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4.9 Dokumentacja będzie przygotowana przez Projektanta w języku polskim i angielskim. 

Projektant przekaże finalną dokumentację z realizacji Usług w 4 (czterech) egzemplarzach. 

(dotyczy każdego z elementów Przedmiotu Zamówienia, każdego z przygotowywanych 

przez

Projektanta projektów czy koncepcji).

Czy w związku z aktualizacją przepisów i możliwością wykonywania projektów jako 

cyfrowe Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania dokumentacji jedynie w formie 

cyfrowej zgodnie z aktualnymi przepisami – minimalizujemy zużycie papieru 

przyspieszamy proces powstawania projektu i nanoszenia korekt. Projekt cyfrowy 

opatrzony podpisem cyfrowym lub zaufanym jest projektem równorzędnym. Z praktyki 

wynika, iż zwłaszcza w postepowaniach administracyjnych jest to korzystne w przypadku 

konieczności dokonania korekty.

4.9 The documentation will be prepared by the Designer in Polish and English. The designer 

will provide the final documentation on the implementation of the Services in 4 (four) 

copies. (applies to each of the elements of the Subject of the Order, each prepared by

Designer of projects or concepts).

In connection with the updating of regulations and the possibility of implementing projects 

as digital, does the Employer allow the possibility of making documentation only in digital 

form in accordance with the current regulations - we minimize the use of paper, we speed 

up the process of designing and applying corrections. A digital project with a digital 

signature or a trusted signature is an equivalent project. Practice shows that, especially in 

administrative proceedings, it is beneficial in the event of a need to make a correction.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. The contracting authority does not agree to the proposed change.
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4.9 Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość dokumentacji objętej Umową w formie 

drukowanej, w powszechnie przyjętej formie odpowiedniej dla takiej dokumentacji, w 

sztywnej oprawie introligatorskiej, w osobno oznaczonych tomach wraz ze spisem ich 

zawartości.

Wszelkie obcojęzyczne dokumenty załączone przez Wykonawcę do dokumentacji  

powykonawczej muszą być przetłumaczone na język polski.

Niezależnie od powyższego Wykonawca dostarczy całość dokumentacji powykonawczej 

również w formie elektronicznej w 4 (czterech) egzemplarzach o strukturze plików 

odpowiadającej porządkowi dokumentacji

Czy nie można unowocześnić tego archaicznego zapisu do przekazania dokumentacji 

cyfrowej na kluczu USB? Każdorazowo mamy do czynienia z oryginałem dokumentacji – 

jej wykorzystanie staje się o wiele łatwiejsze. 

4.9 The Contractor shall provide the Ordering Party with all the documentation covered by 

the Agreement in printed form, in a commonly accepted form appropriate for such 

documentation, in a rigid bookbinding binding, in separately marked volumes with a list of 

their contents.

All foreign-language documents attached by the Contractor to the as-built documentation 

must be translated into Polish.

Notwithstanding the foregoing, the Contractor will provide all the as-built documentation 

also in electronic form in 4 (four) copies with the file structure corresponding to the order of 

the documentation

Is it not possible to modernize this archaic record for the transfer of digital documentation 

on a USB key? Each time we deal with the original documentation - its use becomes much 

easier.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. The contracting authority does not agree to the proposed change.
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4.10 Dokumentacja powinna być przygotowana przez Projektanta w sposób szczegółowy, 

wraz z wyceną inwestorską pozwalającą Zamawiającemu ocenić szacunkowe koszty 

realizacji Inwestycji. Dokumentacja powinna zawierać listę środków trwałych powstałych 

na skutek realizacji Inwestycji na jej podstawie.

Czyli przedmiar i kosztorys inwestorski?

Czy specyfikacje też?

4.10 The documentation should be prepared by the Designer in detail, together with the 

investor's valuation allowing the Ordering Party to assess the estimated costs of the 

Investment. The documentation should contain a list of fixed assets resulting from the 

implementation of the Investment on its basis.

So, a bill of quantities and an investor cost estimate?

Technical specifications also?

Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę i dokona odpowiedniej zmiany w treści 

umowy.

Dokumentacja powinna zawierać w szczególności przedmiar, kosztorrys inwestorski i 

specyfikacje techniczne, niezbędne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu 

Zamówienia 

The contracting authority accepts the proposed change and will make an appropriate 

change to the content of the contract.

The documentation should include, in particular, the bill of quantities, cost estimate 

and technical specifications necessary for the implementation of the Subject of the 

Order

36
5.2. Warto dopisać, że projektant nie odpowiada za terminowość i prace urzędników i 

instytucji od niego niezależnych.

5.2. It is worth adding that the designer is not responsible for the timeliness and work of 

officials and institutions independent of him.
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. The contracting authority does not agree to the proposed change.

37 6.2 Kalendarzowych czy roboczych? 6.2 Calendar or working days?
Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli w treści Umowy jest wzmianka o okresie czasu w 

odniesieniu do dni, należy uznać że są to dni kalendarzowe

The Ordering Party explains that if the text of the Agreement mentions a period of 

time in relation to days, it should be considered that these are calendar days

38

6.5 Po spełnieniu wymogu uzupełnienia Zamawiający powinien podpisać protokół z 

uwagą” bez zastrzeżeń” w odniesieniu do punktu 6.4

Korekta w ciągu terminu ustalonego – 10 dni – czasem dużo a czasem bardzo mało – 

zależy czego dotyczyć będzie – proponuję, możliwość ustalenia terminu na poprawę po 3 

dniach od otrzymania zgłoszenia.

6.5 Po spełnieniu wymogu uzupełnienia Zamawiający powinien podpisać protokół z uwagą” 

bez zastrzeżeń” w odniesieniu do punktu 6.4

Korekta w ciągu terminu ustalonego – 10 dni – czasem dużo a czasem bardzo mało – zależy 

czego dotyczyć będzie – proponuję, możliwość ustalenia terminu na poprawę po 3 dniach 

od otrzymania zgłoszenia.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. The contracting authority does not agree to the proposed change.
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6.6 Przerzucanie winy na projektanta podczas gdy za każdym razem Urząd znajduje jakąś 

nieprawidłowość jest z założenia błędne. Jedynie w przypadku gdy projektant nie wykona 

danego uzupełnienia można o tym mówić. Czasem można nie dostać pozwolenia na 

budowę chociaż wykonało się projekt zgodnie z przepisami – choćby możliwość zmiany 

przepisów miejscowych związanych np. ze zmianą miejscowego planu. Tzw. 

Postanowienia o uzupełnieniu są praktycznie przy każdym wniosku – czy wynika to z 

błędów – najczęściej nie – a raczej z powodu wyjaśnienia pewnych kwestii.

6.6 Shifting the blame onto the designer while the Office finds an irregularity each time is 

wrongly assumed. It is possible to talk about it only when the designer does not make a 

given addition. Sometimes it is possible not to get a building permit, although the project 

has been completed in accordance with the regulations - for example, the possibility of 

changing local regulations related to, for example, changing the local plan. The so-called 

There are provisions on supplementing practically with every application - whether it is due 

to errors - most often not - or rather due to clarification of certain issues.

Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi - brak pytania ze strony Oferenta The Ordering Party is not able to provide an answer - no question from the Bidder
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6.7a 500zł za dzień opóźnienia – drakońskie kary, kary za opóźnienia w pozwoleniu na 

budowę są nie do przyjęcia – żaden projektant nie ma wpływu ani wiedzy w jakim 

terminie zostanie wydane pozwolenie na budowę – wprowadzenie takiego zapisu można 

zastosować jedynie wobec urzędnika a ten właściwie nie ponosi kary tylko urząd w którym 

pracuje ma stawkę kary do wyższej instancji 500zł/dzień stąd często w ostatniej chwili 

dostaje się postanowienie o uzupełnieniu dokumentacji – jak to ma się do kary 2000zł/ 

dzień dla projektanta – to zdecydowanie przesadzony zapis. Z reguły kary nie przekraczają 

10%.

6.7a PLN 500 per day of delay - draconian penalties, penalties for delays in the construction 

permit are unacceptable - no designer has any influence or knowledge on what date the 

building permit will be issued - introducing such a provision can only be applied to an 

official, and actually not only the office in which he works has a penalty to a higher instance 

of PLN 500 / day, hence a decision to supplement the documentation is often given at the 

last minute - as is the case with the penalty of PLN 2,000 / day for a designer - this is 

definitely an exaggerated provision. As a rule, penalties do not exceed 10%.

Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi - brak pytania ze strony Oferenta The Ordering Party is not able to provide an answer - no question from the Bidder

41 7.2 W punkcie jest błąd 7.2 There is an error in the clause Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi - prośba o wskazanie błędu
The contracting authority is unable to provide an answer - a request to indicate an 

error

42 7.4 Sądowo-administracyjnych – w jakich przypadkach? 7.4 Judicial and administrative - in what cases? W przypadkach dotyczących zakresu koniecznego do realizacji przedmiotu Umowy. In cases related to the scope necessary to perform the subject of the Agreement.
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7.4.3 Prowadzenie korespondencji z urzędami odbywać się będzie głównie drogą cyfrową 

w uzasadnionych przypadkach – papierową.

7.4.3 Correspondence with offices will be carried out mainly by digital means, in justified 

cases - by paper.

Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę i dokona odpowiedniej zmiany w treści 

umowy.

The Ordering Party agrees to the proposed change and will make appropriate 

corrections to the content of the contract

44 7.4.4 Termin jest ważny czy termin to termin minus 10 dni – nie rozumiem tego zapisu
7.4.4 The deadline is valid or the deadline is minus 10 days - I do not understand this 

provision

Zamawiający informuje, że dokona odpowiedniej zmiany w treści umowy dodając 

słowa " (termin ukończenia zgodny z Harmonogramem  stanowiącym Załącznik nr 4 

do Umowy )" w treści akapitu w pkt 7.4.4 tj 

"ostateczny projekt Dokumentacji lub innych dokumentów zostanie przekazany 

Zamawiającemu do zatwierdzenia na co najmniej 10 (dziesięciu) dni przed terminem 

ich ukończenia (termin ukończenia zgodny z Harmonogramem  stanowiącym Załącznik 

nr 4 do Umowy).

The Ordering Party informs that it will make an appropriate change in the content of 

the contract by adding the words "(completion date in accordance with the Schedule 

constituting Annex 4 to the Agreement)" in the content of the paragraph in point 7.4.4, 

i.e.

"The final draft of the Documentation or other documents will be submitted to the 

Employer for approval at least 10 (ten) days before the date of their completion 

(completion date in accordance with the Schedule constituting Annex 4 to the 

Agreement).

45

8.3.2 czy tu nie wystarczy zapis punktu 8.4? Często urząd skarbowy nakazuje doliczenie do 

kwoty oferowanej przez podwykonawcę – uzasadniając, że podzlecenie prac musi wiązać 

się z osiągnięciem zysku w innym przypadku bezpośrednią płatność podwykonawcy 

mógłby przejąć na siebie Zamawiający. Dodatek wiąże się również z koordynacją 

międzybranżową.

8.3.2 is the provision of point 8.4 not sufficient here? Often the tax office orders to be 

added to the amount offered by the subcontractor - justifying that the subcontracting of 

works must be connected with making a profit, otherwise the direct payment of the 

subcontractor could be taken over by the Ordering Party. The addition also relates to cross-

industry coordination.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. The contracting authority does not agree to the proposed change.
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9.2 Odpowiedzialność Projektanta za zobowiązania Zamawiającego wobec osób trzecich 

jest dla mnie kompletnie niezrozumiała. Proszę o wyjaśnienie tego punktu.

9.2 Responsibility of the Designer for the obligations of the Ordering Party towards third 

parties is completely incomprehensible to me. Please clarify this point.

Zgodnie z treścią Umowy:

"Projektant przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający może zawrzeć umowę lub 

umowy w związku z finansowaniem realizacji oraz budową Inwestycji. Projektant 

będzie odpowiednio uwzględniał zobowiązania Zamawiającego wobec osób trzecich 

wynikające z powyższych umów w zakresie dotyczącym Inwestycji, w jakim 

Zamawiający poinformuje o nich na piśmie Projektanta lub udostępni mu ich kopie lub 

odpowiednie fragmenty"

In accordance with the content of the Agreement:

"The Designer acknowledges that the Employer shall conclude an agreement or 

agreements in connection with the financing of the performance and the construction 

of the Investment Project. The Designer shall take into account the Employer's 

obligations towards third parties resulting from the afore-mentioned agreements in 

the scope related to the Investment Project in which it is notified by the Employer in 

writing or it is presented with copies or relevant fragments thereof"

47
9.3. Czy tu chodzi o konsultantów niewskazanych w umowie – jeśli tak to będzie to 

podlegało dodatkowym kalkulacjom kosztowym za prace dodatkowe.

9.3. Does it mean consultants not indicated in the contract - if so, it will be subject to 

additional cost calculations for additional works.
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. The contracting authority does not agree to the proposed change.

48 10.1 co oznacza „innych zobowiązań”? 10.1 what does "other obligations" mean?  Zobowiązania jakie mogą powstać na tle umowy. Liabilities that may arise under the contract.
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10.2 Ponieważ Wynagrodzenie za Usługi stanowi kwotę ryczałtową, obejmuje ono 

wszelkie zmiany, modyfikacje, dodatkowe elementy, korekty itp. niewymienione wprost w 

Umowie, nie wykraczające jednak poza zakres określony w Umowie. 

Zapis o tym, że wynagrodzenie stanowi kwotę ryczałtową za prace niewymienione w 

umowie nie może pozostać bez interwencji – umowa musi jasno precyzować zakres prac i 

odpowiedzialności po mojej stronie a nie tylko za ich nieprzewidzenie kary.

Wykonywanie zmian w stosunku do zatwierdzonych etapów zawsze stanowi podstawę do 

nowej kalkulacji.

Zasadniczo punkt jest dość zawiły – czy nie da się tego jakoś uprościć?

Za zmiany w dokumentacji zatwierdzonej przez Zamawiającego Wykonawca ma prawo 

naliczyć dodatkowe wynagrodzeniu w ustaleniu z Zamawiającym – czy coś w podobnym 

brzmieniu?

10.2 As the Remuneration for Services is a lump sum, it covers all changes, modifications, 

additional elements, adjustments, etc. not explicitly mentioned in the Agreement, but not 

exceeding the scope specified in the Agreement.

The provision that the remuneration is a lump sum for work not specified in the contract 

cannot be left without intervention - the contract must clearly specify the scope of work and 

responsibility on my side, and not only for their failure to predict the penalty.

Making changes to the approved steps is always the basis for a new calculation.

Basically the point is quite convoluted - can't you simplify it somehow?

For changes in the documentation approved by the Ordering Party, the Contractor has the 

right to charge additional remuneration as agreed with the Ordering Party - or something 

similar?

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. The contracting authority does not agree to the proposed change.
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10.3 Analizy związane z ochroną środowiska w umowie są uznane po stronie 

Zamawiającego. Badania geologiczne – nie dotyczą tego zamówienia, podobnie podkłady 

mapowe z uwagi na brak prac poza obrysem budynku. Ponownie prośba o przekazanie 

dokumentacji w formie cyfrowej zgodnej z aktualnymi przepisami – taka dokumentacja 

nie ginie i się nie niszczy.

10.3. Analyzes related to environmental protection in the contract are recognized by the 

Ordering Party. Geological surveys - do not apply to this order, similarly to map backgrounds 

due to the lack of works outside the building outline. Again, a request to provide 

documentation in a digital form in accordance with current regulations - such 

documentation does not get lost or destroyed.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. The contracting authority does not agree to the proposed change.

51 11.1 w punkcie jest błąd 11.1 there is a mistake in the point Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi - brak pytania ze strony Oferenta Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi - brak pytania ze strony Oferenta
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11.1.1 W zwyczaju mamy pobieranie pierwszej opłaty przy podpisaniu umowy – 

proponuje 10%.
11.1.1 It is customary to charge the first fee when signing a contract - 10% is suggested.

Zamawiający dopuszcza wypłatę zaliczki, w w kwocie nie przekraczającej 10% 

Wynagrodzenia ryczałtowego, pod warunkiem zabezpieczenia jej gwarancją bankową. 

The Awarding Entity allows the payment of an advance in the amount not exceeding 

10% of the lump-sum remuneration, provided that it is secured with a bank guarantee.

53

11.1.7 Na nadzór autorski proponuję zawrzeć odrębną umowę – tu nie ma słowa o 

zakresie pełnionych na nim usług a lista jest – podobnie płatności za całość nadzoru i 

poszczególne spotkania – w umowie jest zapis o wzywaniu na spotkanie przez 

inspektorów – tu trzeba doprecyzować kwestie w jakich warunkach powinno się to 

odbywać, odpowiadanie na pytania przetargowe to nie nadzór autorski. Podobnie nie ma 

poruszonej kwestii dodatkowej dokumentacji, która ma się ewentualnie  pojawić w 

trakcie wprowadzania zmian podczas nadzoru.

11.1.7 For author's supervision, I propose to conclude a separate agreement - there is no 

mention of the scope of services provided there, and the list is - similarly, payments for the 

entire supervision and individual meetings - in the agreement there is a provision on calling 

for a meeting by inspectors - here you need to clarify the issues in under what conditions it 

should be done, answering tender questions is not author's supervision. Likewise, there is 

no mention of additional documentation that may possibly arise in the course of introducing 

changes during the supervision.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. The contracting authority does not agree to the proposed change.
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11.5. Skąd tak długi termin na płatność – zazwyczaj stosujemy 7 dni.10 dni roboczych na 

akceptację + 28 na płatność to się robi półtora miesiąca. Taki warunek jest trudny do 

przyjęcia – jest jednak rozwiązanie – zapis, że Wykonawca nie ma obowiązku 

kontynuowania prac do czasu uiszczenia należności za poszczególne etapy – i od ich 

opłacenia liczy się czas potrzebny na realizację w innym przypadku pracujemy kredytując 

projekt.

11.5. Why such a long deadline for payment - usually we use 7 days, 10 working days for 

approval + 28 for payment, it takes a month and a half. Such a condition is difficult to accept 

- but there is a solution - the provision that the Contractor is not obliged to continue the 

work until the payment for individual stages is paid - and the time needed for 

implementation is counted from their payment, otherwise we work by crediting the project.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. The contracting authority does not agree to the proposed change.

55
12.3 Punkt jest niesprawiedliwy – Zamawiający ma 28 dni a projektant 5 – tu powinna być 

równość czasowa.

12.3 The point is unfair - the Ordering Party has 28 days and the designer 5 - this should be 

equal in time.
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. The contracting authority does not agree to the proposed change.

56

12.4 W każdym punkcie słowo „niezwłocznie” odnosi się do innych terminów – na 

początku umowy słowo oznacza 5 dni tu już 12 godzin – chaos. Takie prace – to nie za 

bardzo jestem w stanie sobie wyobrazić o co chodzi, ale w ciągu 12 godzin to nie za wiele 

można zrobić – odliczając czas na reakcję i warunek bycia na miejscu – pomijając np. 

sytuację urlopu itp. – tu oznacza, że w czasie realizacji inwestycji do końca 2024 roku 

Projektant pozbywa się takiego prawa (urlopu) – pomijając kwestie np. zasięgu 

telefonicznego czy Internetowego?

12.4 In each point, the word "immediately" refers to other terms - at the beginning of the 

contract the word means 5 days, here already 12 hours - chaos. Such work - I can not really 

imagine what it is about, but there is not much you can do within 12 hours - counting down 

the time to react and the condition of being on site - excluding, for example, the situation of 

leave, etc. - here means that during the implementation of the investment by the end of 

2024, the Designer gets rid of such a right (leave) - excluding the issues of e.g. telephone or 

Internet coverage?

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Termin "niezwłocznie" w szkicu Umowy, stanowiącym jeden z dokumentów 

przetargowych w niniejszym postępowaniu, odnosi się do obowiązku jaki ma Strona, 

który należy spełnić bez zbędnej zwłoki, tym niemniej w opinii Zamawiajacego 

dopuszczalne i zasadne jest wskazanie w Umowie terminu na dopełnienie obowiązku 

przez Stronę, z uwaględnieniem okoliczności miejsca i czasu a także charakteru danego 

obowiązku. 

The contracting authority does not agree to the proposed change.

The term "immediately" in the draft Agreement, which is one of the tender documents 

in this procedure, refers to the obligation that the Party has to fulfill without undue 

delay, nevertheless, in the opinion of the Ordering Party, it is permissible and 

reasonable to indicate in the Agreement the deadline for the fulfillment of the 

obligation by the Party , taking into account the circumstances of the place and time as 

well as the nature of the obligation.



57 12.5 j.w. 12.5 as above

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Termin "niezwłocznie" w szkicu Umowy, stanowiącym jeden z dokumentów 

przetargowych w niniejszym postępowaniu, odnosi się do obowiązku jaki ma Strona, 

który należy spełnić bez zbędnej zwłoki, tym niemniej w opinii Zamawiajacego 

dopuszczalne i zasadne jest wskazanie w Umowie terminu na dopełnienie obowiązku 

przez Stronę, z uwaględnieniem okoliczności miejsca i czasu a także charakteru danego 

obowiązku. 

The contracting authority does not agree to the proposed change.

The term "immediately" in the draft Agreement, which is one of the tender documents 

in this procedure, refers to the obligation that the Party has to fulfill without undue 

delay, nevertheless, in the opinion of the Ordering Party, it is permissible and 

reasonable to indicate in the Agreement the deadline for the fulfillment of the 

obligation by the Party , taking into account the circumstances of the place and time as 

well as the nature of the obligation.

58
12.6 Gwarancja Należytego Wykonania lub Zabezpieczenia Odpowiedzialności za Wady – 

pojawia się tu po raz pierwszy – brak definicji.

12.6 Performance Guarantee or Defect Liability Guarantee - appears here for the first time - 

no definition.
Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi - brak pytania ze strony Oferenta Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi - brak pytania ze strony Oferenta

59
12.7 Rękojmia trwa dwa lata od odbioru dokumentacji – w innym przypadku Zamawiający 

może zgłaszać takie uwagi przez najbliższe dziesięciolecia.

12.7 The warranty lasts two years from the receipt of the documentation - otherwise, the 

Ordering Party may submit such comments for the next decades.
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. The contracting authority does not agree to the proposed change.

60 13.2 Jaki jest program tego szkolenia – czemu to ma służyć? What is the program of this training - what is it for?

Zgodnie z Art. 208 § 3 Kodeksu Pracy Pracodawca na terenie którego wykonują 

pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, jest zobowiązany przekazać  

pracodawcom  w celu przekazania pracownikom informacji zgodnych z Art.. 2071 KP tj.: 

"Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:

1) zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych 

stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w 

przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników;

2) działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub 

ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1; 

3) pracownikach wyznaczonych do:

a) udzielania pierwszej pomocy,

b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Na tym wymogu oparty jest program szkolenia dla pracowników firm zewnętrznych i 

jest dostosowany do rodzaju działalności prowadzonej na terenie DCT przez tych 

pracodwaców. 

Pursuant to Art. 208 § 3 of the Labor Code, the Ordering Party on the territory of which 

employees employed by different Ordering Partys perform, is obliged to provide 

Ordering Partys with information in accordance with Art. 2071 of the Labor Code, i.e. 

"The Ordering Party is obliged to provide employees with information about:

1) threats to health and life occurring in the workplace, at individual workplaces and 

during the work performed, including the rules of conduct in the event of breakdowns 

and other situations threatening the health and life of employees;

2) protective and preventive measures taken to eliminate or reduce the risks referred 

to in paragraph 1;

3) employees designated to:

a) providing first aid,

b) carrying out activities related to fire fighting and evacuation of workers.

The training program for employees of external companies is based on this 

requirement and is adapted to the type of activity conducted in DCT by these Ordering 

Partys.

61 13.3 Załącznik nr 7 - brak 13.3 Annex No. 7 - missing

Zamawiający opublikował Załączniki do Wymogów oraz Załaczniki do szkicu Umowy 

publicznie, na stronie DCT (https://dctgdansk.pl/przetarg/p-21-6-po-2-zaprojektowanie-

przebudowy-w-budynku-administracyjnym-dct-gdansk/)

The Ordering Party published Appendices to the Requirements and Appendices to the 

draft Agreement publicly on the DCT website (https://dctgdansk.pl/przetarg/p-21-6-po-

2-zaprojektowanie-przebudowy-w-budynku-administracji-dct-gdansk/ )

62
13.4 O jakie badania lekarskie chodzi? Czy tylko w przypadku pracowników? Czy te 

wymagania nie są zapisanie w Prawie pracy – jaki jest sens to powielać?

What are the medical examinations? Only for employees? Are these requirements not 

enshrined in the Labor Law - what is the point of duplicating it?

Celem dostarczenia oświadczenia potwierdzajacego, iż wszyscy pracownicy Projektanta 

i jego podwykonawców jest zapewnienie, że wszystkie wymogi przepisów polskiego 

prawa zostały spełnione.  Wymóg ten stanowi o tym, iż Projektant zapewnia, że w razie 

jakiegokolwiek nieplanowanego zdarzenia zapewnił, iż jego pracownicy i 

podwykonawcy realizowali swoje zadania i obowiązki zgodnie z prawem.

The purpose of providing a statement confirming that all employees of the Designer 

and its subcontractors are to ensure that all the requirements of Polish law have been 

met. This requirement means that the Designer ensures that in the event of any 

unplanned event he has ensured that his employees and subcontractors carried out 

their tasks and obligations in accordance with the law.

63 13.5 j.w. To wewnętrzna kwestia Wykonawcy przecież? Trochę nie bardzo to nas dotyczy This is an internal matter of the Contractor, after all? This does not apply to us very much

DCT jako firma odpowiedzialną za bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na 

terenie DCT, dlatego należy w karcie oceny ryzyka zawodowego uwzględnić zagrożenia 

jakie mogą pojawić się podczas realizacji prac na trenie DCT. Szacowanie ryzyka oraz 

zapoznawanie pracowników z zagrożeniami i działaniami zapobiegawczymi jest 

obowiązkiem każdego pracodawcy 

DCT as a company responsible for the safety of all persons staying on the DCT 

premises, therefore, the occupational risk assessment card should take into account 

the risks that may arise during the implementation of works at DCT. It is the 

responsibility of every Ordering Party to estimate risks and familiarize employees with 

the risks and preventive actions



64

13.6 Jakie inne Środki ochrony nieidealnej – proszę opisać – to raczej wymagania co do 

wykonawcy – odnośnie osób na nadzorze określają to przepisy państwowe – czy jest 

konieczność powielania tego w umowie?

What other measures of imperfect protection - please describe - are rather requirements 

for the contractor - as regards persons under supervision, it is determined by state 

regulations - is it necessary to duplicate it in the contract?

Na terenie DCT wszystkie osoby poruszające się po terenie DCT, również w trakcie wizji 

lokalnej zobowiązane są do stosowania obuwia roboczego, odzieży odlaskowej 

(minimum kamizelki), hełmu ochronnego z paskiem podbródkowym. Zakładamy, że 

Projektant lub jego pracownicy w trakcie realizacji prac będą werfikować zgodność 

realizacji z projektem, a to również może wymagać stosowania innych środków 

ochrony indywidualnej w zależności od występujących zagrożeń i miejsca weryfikacji 

prac.

In the DCT premises, all persons moving around the DCT, also during the on-site 

inspection, are required to use work shoes, clapboard clothing (minimum vest), and a 

protective helmet with a chin strap. We assume that the Designer or his employees 

will verify the compliance of the implementation with the project during the 

implementation of works, and this may also require the use of other personal 

protective equipment, depending on the existing hazards and the place of work 

verification.

65 13.8 …stanu bhp – czego konkretnie? ... health and safety - what exactly?

DCT promuje proaktywną postawę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapis 

wynika z Prawa Budowlanego Art. 21. 1., który mówi, że Projektant, w trakcie realizacji 

budowy, ma prawo:

1) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących 

jej realizacji;

2) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie:

a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,

b) wykonywania ich niezgodnie z projektem.

2. W przypadku robót budowlanych, dla których nie prowadzi się dziennika budowy, 

uprawnienie projektanta do żądania wstrzymania robót budowlanych, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 2, jest realizowane przez zawiadomienie właściwego organu

nadzoru budowlanego o wystąpieniu przesłanek określonych w ust. 1 pkt 2 lit. a lub b.

DCT promotes a proactive attitude in the field of occupational health and safety. The 

provision results from the Construction Law, Art. 21.1, which says that the Designer, in 

the course of construction, has the right to:

1) enter the construction site and make entries in the construction log book regarding 

its implementation;

2) request an entry in the construction log to suspend construction works in the event 

of:

a) determining the possibility of a threat,

b) performing them contrary to the design.

2. In the case of construction works for which no construction log is kept, the 

designer's right to demand the suspension of construction works referred to in par. 1, 

point 2, shall be implemented by notifying the competent authority

construction supervision on the occurrence of the premises referred to in paragraph 1. 

1 point 2 lit. a or b.

66 13.10 Dotyczy raczej wykonawcy a nie projektanta? It concerns the contractor rather than the designer?

Projektant ma obowiązek przedłożyć imienny wykaz pracowników (podlegający 

bieżącej aktualizacji). Wynika to z obowiązku awizacji wszystkich osób wchodzących na 

teren DCT zgodnie z procedurami DCT (wynikających z przepisów prawa). oraz wykaz 

podstawowych maszyn i sprzętów wwożonych na Teren wraz z właściwą dokumentacją 

UDT przy stosownych maszynach, zgodnie z Procedurą Zamawiającego określoną w 

Załączniku 7

The designer is required to submit a list of names of employees (subject to ongoing 

updating). This is due to the obligation to notify all persons entering DCT in accordance 

with DCT procedures (resulting from legal regulations). and a list of basic machines 

and equipment brought to the site along with the relevant UDT documentation at the 

appropriate machines, in accordance with the Ordering Party's Procedure set out in 

Annex 7

67
13.11 Kto wydaje ten certyfikat – czy jest on konieczny jeśli wszyscy współpracownicy 

stanowią jednoosobowa działalność gospodarczą?
Who issues this certificate - is it necessary if all co-workers are sole proprietorships?

Wszyscy pracownicy Projektanta oraz jego podwykonawców wchodząc na teren DCT 

muszą posiadać przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem oraz certyfikat ze 

szkolenia online z zasad bezpieczeństwa. Certyfikat generuje się po odbyciu szkolenia z 

zasad bezpieczeństwa (zapoznania z zagrożeniami), należy go wydrukować lub posiadać 

w wersji elektronicznej i przedstawić przed wejściem na teren DCT. 

All employees of the Designer and its subcontractors entering the DCT premises must 

have an ID with a photo and a certificate of online safety training. The certificate is 

generated after completing the training in safety rules (familiarizing yourself with the 

dangers), it must be printed or held in an electronic version and presented before 

entering the DCT premises

68 15.1.1 Punkt tak zawiły, że trudno się odnieść. 15.1.1 A point so convoluted that it is difficult to comment on. Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi - brak pytania ze strony Oferenta Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi - brak pytania ze strony Oferenta

69

15.1.2 Taki punk to raczej do wykonawców robot budowlanych a nie do projektantów -

chyba, że ja tu czegoś nie rozumiem. Projekt powstaje pod okiem Zamawiającego, który 

akceptuje po kolei rozwiązania, które są na bieżąco uzgadniane z rzeczoznawcami  - dla 

mnie punkt niezrozumiały.

15.1.2 Such punk is more for contractors of construction works, not designers - unless I 

don't understand something here. The project is created under the supervision of the 

Ordering Party, who accepts solutions that are agreed with experts on an ongoing basis - an 

incomprehensible point for me.

Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę i dokona odpowiedniej zmiany w treści 

umowy.

The Ordering Party agrees to the proposed change and will make appropriate 

corrections to the content of the contract

70
15.1.4 Nie bardzo rozumiem, mam wykonać projekt ale najpierw mam wpłacić 10% - mam 

ubezpieczenie czy to nie wystarczy? To takie z mojej strony nie właściwe.

15.1.4 I do not really understand, I have to make a project but first I have to pay 10% - I have 

insurance, is it not enough? It's not right for me.

Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę i dokona odpowiedniej zmiany w treści 

umowy.

The Ordering Party agrees to the proposed change and will make appropriate 

corrections to the content of the contract



71
15.1.5 Punkt wymaga dodatkowego wyjaśnienia – jaka jest celowość tej gwarancji – 

Zamówienie dotyczy przebudowy.

15.1.5 The point requires additional explanation - what is the purpose of this guarantee - 

The contract concerns a reconstruction.

Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę i dokona odpowiedniej zmiany w treści 

umowy.

The Ordering Party agrees to the proposed change and will make appropriate 

corrections to the content of the contract

72 15.1.6 Ten punkt podobnie jest nie do przyjęcia 15.1.6 This point is likewise unacceptable
Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę i dokona odpowiedniej zmiany w treści 

umowy.

The Ordering Party agrees to the proposed change and will make appropriate 

corrections to the content of the contract

73
15.2 Kolejny punkt nie do przyjęcia – kolejne 5% - od tego jest ubezpieczenie. W sumie 

15% mam wkładać na starcie – to raczej mało atrakcyjne z punktu widzenia projektanta. 

15.2 Another unacceptable point - another 5% - that's what insurance is for. A total of 15% 

should be put at the start - it is rather unattractive from the designer's point of view.

Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę i dokona odpowiedniej zmiany w treści 

umowy.

The Ordering Party agrees to the proposed change and will make appropriate 

corrections to the content of the contract

74 15.3 j.w nie do przyjęcia 15.3 as above, unacceptable
Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę i dokona odpowiedniej zmiany w treści 

umowy.

The Ordering Party agrees to the proposed change and will make appropriate 

corrections to the content of the contract

75
16.1 Ubezpieczenie OC architektów ma w sobie informacje o każdorazowej szkodzie – nie 

ma informacji o całości.

16.1 Architects' civil liability insurance contains information about each loss - there is no 

information about the whole.

Zgodnie z punktem 16.1 Umowy:

"Bez uszczerbku dla zobowiązań Projektanta wynikających z Umowy, Projektant:

ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej dotyczące wyłącznie przedmiotu Umowy, 

o górnej granicy ubezpieczenia wynoszącej co najmniej 200.000 (dwieście tysięcy) 

złotych za każde roszczenie lub szereg roszczeń wynikających z tej samej pierwotnej 

przyczyny oraz co najmniej 1.000.000 (jeden milion) złotych łącznie za wszystkie 

roszczenia,  

utrzyma w mocy przez okres do upływu Okresu Rękojmi ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej Projektanta w każdym przypadku o górnej granicy 

ubezpieczenia wynoszącej co najmniej 200.000 (dwieście tysięcy) złotych za każde 

roszczenie lub szereg roszczeń wynikających z tej samej pierwotnej przyczyny oraz co 

najmniej 1.000.000 (jeden milion) złotych łącznie za wszystkie roszczenia"

In accordance with clause 16.1 of the Agreement:

"Without prejudice to the obligations of the Designer under the Agreement, the 

Designer:

keep in force and effect till [xxx] the professional liability insurance related only to the 

subject hereof, of the upper limit of the insurance in the amount of at least PLN 

200,000 (two hundred thousand) for each claim or a number of claims resulting from 

the same initial cause and at least PLN 1,000,000 (one million) in total for all claims,

keep in force and effect till the expiry of the Warranty Period the Designer's civil 

liability insurance in each event of the upper limit of the insurance in the amount of at 

least PLN 200,000 (two hundred thousand) for each claim or a number of claims 

resulting from the same initial cause and at least PLN 1,000,000 (one million) in total 

for all claims"

76
17.1 Jaką karę przewiduje umowa za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego bo nie 

znalazłem? Długie te zdanie

17.1 What is the penalty provided for in the contract for the termination of the contract by 

the Ordering Party because I have not found it? This long sentence
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianą The Ordering Party does not agree to the proposed change

77 17.2.1 O jakich kwestiach mowa? 17.2.1 What are the topics?

"Wymogi Ustawowe" oznaczają wszelkie przepisy, regulacje, decyzje i normy mające 

zastosowanie do lub pozostające w związku z Inwestycją lub wykonywaniem przez 

Strony zobowiązań wynikających z Umowy

"Statutory Requirements" means all laws, regulations, decisions and standards 

applicable to or related to the Investment or the performance by the Parties of 

obligations under the Agreement.

78 17.2.2 Tu mowa o karach dla projektanta a dla Zamawiającego nie ma kar.
17.2.2 There are penalties for the designer and there are no penalties for the Ordering 

Party.
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianą The Ordering Party does not agree to the proposed change

79 17.4.2 (b) nie do przyjęcia 17.4.2 (b) unacceptable Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianą The Ordering Party does not agree to the proposed change

80
18.2. Pod warunkiem wniesienia opłaty dodatkowej przez Zamawiającego w wysokości 

20% całego zamówienia.

18.2. Provided that an additional fee is paid by the Ordering Party in the amount of 20% of 

the entire order.
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianą The Ordering Party does not agree to the proposed change



81 19.3 tu proszę o wyjaśnienie 19.3 here, please explain

Zgodnie z art. 55 ust. 4 ustawy prawo autorskie - Jeżeli zamawiający nie zawiadomi 

twórcy w terminie sześciu miesięcy od dostarczenia utworu o jego przyjęciu, 

nieprzyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych zmian w 

wyznaczonym w tym celu odpowiednim terminie, uważa się, że utwór został przyjęty 

bez zastrzeżeń.

Pursuant to Art. 55 sec. 4 of the Copyright Act - if the contracting authority fails to 

notify the creator within six months of the delivery of the work about its acceptance, 

non-acceptance or making the acceptance dependent on making certain changes 

within the appropriate time limit set for this purpose, it is considered that the work 

has been accepted without reservations.

82
19.4 Czy punkt jest konieczny?

Wszędzie się pojawia punkt 0 a nigdzie go nie ma…

19.4 Is the point necessary?

Point 0 appears everywhere and nowhere to be found …
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianą The Ordering Party does not agree to the proposed change

83

22.4 Kara wysoka a nie wiadomo za co? Poufność wynika z charakteru zawodu zaufania 

publicznego a takim jest zawód Architekt, dlatego zapisy o dodatkowych karach w moim 

mniemaniu nie maja sensu.

22.4 High penalty, and you don't know for what? Confidentiality results from the nature of 

the profession of public trust, and this is the profession of Architect, therefore, in my 

opinion, the provisions on additional penalties do not make sense.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianą The Ordering Party does not agree to the proposed change

84
34.4 Projektant zachoruje na Covid i zostanie umieszczony w szpitalu i zamawiający co 

robi – karze – to chyba nie tak powinno wyglądać.

34.4 The designer will get sick with Covid and will be placed in the hospital and the ordering 

party - what he does - punishes - it probably should not be like this.
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianą The Ordering Party does not agree to the proposed change

85 Brak załącznika nr 2 Attachment 2 is missing

Zamawiający opublikował Załączniki do szkicu Umowy publicznie, na stronie DCT 

(https://dctgdansk.pl/przetarg/p-21-6-po-2-zaprojektowanie-przebudowy-w-budynku-

administracyjnym-dct-gdansk/)

The Ordering Party published the Appendices to the draft Agreement publicly on the 

DCT website (https://dctgdansk.pl/przetarg/p-21-6-po-2-zaprojektowanie-przebudowy-

w-budynku-administracyjnym-dct-gdansk/)

86 Załącznik nr 6 – czy jest konieczny – czy tu nie wystarczy polisa? Annex 6 - is it necessary - is the policy not enough here? Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany w treści umowy. The Ordering Party will make appropriate corrections to the content of the contract

87
Załącznik nr 7 – brak – trudny do określenia wpływ na warunki zamówienia a co za tym 

idzie na poprawne wycenienie prac projektowych.

Annex 7 - none - it is difficult to determine the impact on the terms of the contract and, 

consequently, on the correct valuation of the design works.

Zamawiający opublikował Załączniki do szkicu Umowy publicznie, na stronie DCT 

(https://dctgdansk.pl/przetarg/p-21-6-po-2-zaprojektowanie-przebudowy-w-budynku-

administracyjnym-dct-gdansk/)

The Ordering Party published the Appendices to the draft Agreement publicly on the 

DCT website (https://dctgdansk.pl/przetarg/p-21-6-po-2-zaprojektowanie-przebudowy-

w-budynku-administracyjnym-dct-gdansk/)
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[Wymogi Zamawiającego] 

Wszystkie elementy Prac Projektowych niewymienione wprost w Wymogach 

Zamawiającego lub/i innych Dokumentach Kontraktowych, a konieczne do zrealizowania 

Wymogów Zamawiającego należy traktować jako zawarte w zakresie Prac.

Sugeruję dopisać: poza pracami niemożliwymi do przewidzenia

All elements of the Design Works not listed directly in the Requirements of the Ordering 

Party and / or other Contract Documents, and necessary for the fulfillment of the Ordering 

Party's Requirements, should be treated as included in the scope of the Works.

I suggest adding: apart from unpredictable works

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianą The Ordering Party does not agree to the proposed change
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Wszystkie elementy nie wymienione wprost w niniejszym dokumencie i Umowie, a 

konieczne do optymalnego funkcjonowania Przedmiotu Zamówienia po przebudowie 

powinny zostać również uwzględnione w projekcie i nie są, i nie będą traktowane jako 

rozszerzenie zakresu

prac czy jako prace dodatkowe.

Sugeruję dopisać: poza pracami niemożliwymi do przewidzenia – umowa powinna 

opisywać szczegółowo zakres prac.

All elements not listed directly in this document and the Agreement, and necessary for the 

optimal functioning of the Subject of the Order after the reconstruction, should also be 

included in the design and are not, and will not be treated as an extension of the scope

work or as additional work.

I suggest adding: apart from works that are impossible to predict - the contract should 

describe in detail the scope of work.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianą
The Ordering Party accepts the proposed change and will make an appropriate change 

in the content of the Ordering Party's Requirements.
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Wymogiem Zamawiającego jest, aby pomieszczenia po przebudowie stanowiły integralną 

całość funkcjonalno-użytkową z istniejącymi już elementami infrastruktury budynku. W 

związku z powyższym, w odniesieniu do Fazy I Zamówienia oraz do Fazy II Zamówienia,

projektowane materiały, urządzenia, jak również wszelkie zastosowane rozwiązania mają 

stanowić kontynuację rozwiązań już zastosowanych w budynku i mają współdziałać bez 

przeszkód z istniejącą infrastrukturą, chyba że w Wymogach Zamawiającego stwierdzono 

inaczej.

Czy tu chodzi o instalacje niż wyposażenie architektoniczne?

The Ordering Party's requirement is that the rooms after the reconstruction should 

constitute an integral functional and utility whole with the already existing elements of the 

building's infrastructure. In connection with the above, in relation to Phase I of the Order 

and Phase II of the Order,

The designed materials, devices, as well as all applied solutions are to constitute a 

continuation of the solutions already used in the building and are to cooperate without any 

obstacles with the existing infrastructure, unless the Ordering Party's Requirements state 

otherwise.

Is it about installations rather than architectural equipment?

Pomieszczenia po przebudowie maja stanowić integralną całość funkcjonalno-

użytkową z istniejącymi już elementami infrastruktury technicznej budynku. 

The rooms after the reconstruction are to constitute an integral functional and utility 

whole with the already existing elements of the technical infrastructure of the 

building.
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Wykonawca Przedmiotu Zamówienia zobowiązany będzie do współpracy i koordynowania 

swoich prac z prowadzonymi przez trzecie Strony działaniami projektowymi i/lub 

wykonawczymi dotyczącymi wskazanego terenu lub terenów sąsiadujących, a także 

wszystkimi innymi niewymienionymi powyżej, których udział i koordynacja będą 

wymagane z uwagi na wykonanie Przedmiotu Umowy.

Kiedy projektant otrzyma listę takich osób/firm?

The Contractor of the Subject of the Contract will be obliged to cooperate and coordinate its 

work with the design and / or construction activities carried out by third parties regarding 

the indicated area or neighboring areas, as well as all other not mentioned above, the 

participation and coordination of which will be required due to the performance of the 

Subject of the Agreement.

When will the designer receive a list of such people / companies?

Zamawiający przekaże Projektantowi kontakty do Przedstawicieli Zamawiającego wraz 

z "pakietem projektowym", najpóźniej w terminie zgodnym z Wymogami 

Zamawiającego.

The Ordering Party will provide the Designer with contacts to the Ordering Party 

Representatives along with the "design package", at the latest on a date consistent 

with the Ordering Party's Requirements.
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Załącznik nr 2 do Wymogów stanowią wybrane do etapu przetargu przez Zamawiającego 

opisy techniczne i rysunki dot. budynku administracyjnego; dostęp do pełnej 

dokumentacji budynku uzyska Wykonawca po podpisaniu Umowy z Zamawiającym na 

realizację Przedmiotu Zamówienia).

Czy po dostępie do dokumentacji może nastąpić aktualizacja oferty?

Annex 2 to the Requirements are technical descriptions and drawings of the administrative 

building selected for the tender stage by the Ordering Party; access to the full 

documentation of the building will be obtained by the Contractor after signing the 

Agreement with the Ordering Party for the performance of the Subject of the Order).

Can the offer be updated after the access to the documentation?

Zamawiający zmienia treść Wymogów Zamawiającego i udostępnia pełną 

dokumentację projektową dotyczacą budynku administracyjnego przed terminem 

złożenia Ofert, na etapie przygotowanie Ofert przez potencjalnych Oferentów.

Zamawiający udostępnia:

- projekt wykonawczy budynku administracyjnego, 

- projekt powykonawczy budynku administracyjnego, 

- projekt przebudowy budynku administracyjnego,

- rzut pierwszego i drugiego piętra budynku administracyjnego w obecnej aranżacji.

The Ordering Party changes the content of the Ordering Party's Requirements and 

provides full design documentation for the administration building before the deadline 

for submission of Tenders, at the stage of preparation of Tenders by potential 

Tenderers.

The contracting authority provides:

- executive design of the administrative building,

- as-built design of an administrative building,

- reconstruction project of the administrative building,

- drawing of the first and  second floor of the administration building in the present 

arrangement.
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3.2 Prace projektowe Fazy I Zamówienia – zakres

d. sporządzenia wielobranżowego Projektu Budowlanego Drugiego Piętra (w 

szczególności: projekt zagospodarowania terenu/działki, projekt 

architektonicznobudowlany, projekt techniczny) oraz, jeżeli będzie to wymagane, 

uzyskanie na jego podstawie pozwolenia

na budowę;

Nie ma potrzeby wykonywania dla przebudowy bez interwencji w teren, całość 

zagadnienia do Urzędu zostanie zawarta w Projekcie Architektoniczno-Budowlanym

3.2 Design works of Phase I of the Order - scope

d. preparation of a multi-branch Construction Design for the Second Floor (in particular: 

land / plot design, architectural and construction design, technical design) and, if required, 

obtaining a permit on its basis

for building;

There is no need to perform the reconstruction without intervention in the site, the entire 

issue to the Office will be included in the Architectural and Construction Project

W ramach Przedmiotu Zamówienia Projektanta jest uzyskanie Pozwolenia na Budowę 

na bazie dokumentacji projektowej niezbędnej do jego uzyskania (jeśli PnB jest 

niezbędne). 

As part of the Object of the Designer's Order, it is necessary to obtain a Building Permit 

on the basis of the design documentation necessary to obtain it (if PnB is necessary).
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Projektant dostarczy Zamawiającemu kopie wszelkiej korespondencji pomiędzy 

Projektantem a organami administracji publicznej, urzędami, władzami lokalnymi, 

grupami środowiskowym oraz przedsiębiorstwami komunalnymi.

sugeruję dopisać: w zakresie dotyczącym zamówienia

The Designer will provide the Ordering Party with copies of all correspondence between the 

Designer and public administration bodies, offices, local authorities, environmental groups 

and municipal enterprises.

I suggest adding: in terms of the order

Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę i dokona odpowiedniej zmiany w treści 

Wymogów Zamawiajacego.

The Ordering Party accepts the proposed change and will make an appropriate change 

in the content of the Ordering Party's Requirements.

Zgodnie z Wymogami, usługa projektowania ma dotyczyć w szczególności m.in. 

zrealizowania wszelkich Robót nie wymienionych wprost w Umowie i Wymogach a 

koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Fazy I Zamówienia czy Fazy II Zamówienia 

oraz prawidłowego wykonania Dokumentacji Projektowej, w tym w szczególności 

badań i wszelkich wymaganych opracowań, obliczeń i analiz. 

Zgodnie z Umową, Wynagrodzenie za usługę projektowania stanowi kwotę ryczałtową, 

obejmuje ono w szczególnosci wszelkie zmiany, modyfikacje, dodatkowe elementy, 

zmiany itp. niewymienione wprost w Umowie, nie wykraczające jednak poza zakres 

określony w Umowie.

W ramach Przedmiotu Zamówienia Projekant zobowiązuje się wykonać w 

szczególnosci:

W Fazie I Zamówienia wykonać:

 1.Koncepcję aranżacji wnętrz drugiego piętra budynku administracyjnego (z podziałem 

na dwa etapy realizacji przebudowy);

 2.Wielobranżowy projekt budowlany wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na 

budowę (jeżeli uzyskanie pozwolenia będzie wymagane) dla przebudowy drugiego 

piętra budynku administracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

 3.Rysunki Przetargowe dla przebudowy drugiego piętra budynku administracyjnego;

 4.Projekt aranżacji wnętrz dla przebudowy drugiego piętra budynku administracyjnego;

W Fazie II Zamówienia wykonać:

 1.Koncepcję aranżacji wnętrz dla całego budynku administracyjnego, obejmującej 

parter, pierwsze piętro oraz drugie piętro, przy założeniu, że Koncepcja aranżacji 

wnętrz dla drugiego piętra budynku administracyjnego jest elementem Fazy I 

Zamówienia. 

zrealizowania wszelkich Robót nie wymienionych wprost w Umowie i niniejszych 

Wymogach a koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Fazy I Zamówienia i prawidłowego 

wykonania Dokumentacji Projektowej, w tym w szczególności badań i wszelkich 

wymaganych opracowań, obliczeń i analiz.

Co zamawiający ma na myśli? Prace nie ujęte w umowie nie są w niej zawarte ten zapis 

jest nieodpowiedni gdyż dotyczy zakresu poza umową.
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...carry out any Works not listed directly in the Agreement and these Requirements and 

necessary for the completion of the Subject of Phase I of the Order and for the proper 

implementation of the Design Documentation, including, in particular, research and any 

required studies, calculations and analyzes.

What does the contracting authority mean? Works not included in the contract are not 

included in it, this provision is inappropriate as it concerns a scope outside the contract.

According to the Requirements, the design service is to concern, inter alia, completion 

of any Works not listed directly in the Agreement and the Requirements necessary for 

the completion of the Subject of Phase I of the Order or Phase II of the Order as well as 

the proper implementation of the Design Documentation, including in particular 

research and any required studies, calculations and analyzes.

Pursuant to the Agreement, the fee for the design service is a lump sum, including in 

particular all changes, modifications, additional elements, changes, etc. not specified 

directly in the Agreement, but not exceeding the scope specified in the Agreement.

As part of the Subject of the Order, the Designer undertakes to perform in particular:

In Phase I of the Order, perform:

1. The concept of interior design of the second floor of the administrative building 

(divided into two stages of the reconstruction);

2. Multi-branch construction design with obtaining a valid building permit (if obtaining 

a permit will be required) for the reconstruction of the second floor of the 

administrative building with accompanying infrastructure;

3. Tender Drawings for the reconstruction of the second floor of the administration 

building;

4. Interior design project for the reconstruction of the second floor of the 

administrative building;

In Phase II of Orders, perform:

1. The concept of interior design for the entire administration building, including the 

ground floor, first floor and second floor, assuming that the concept of interior design 

for the second floor of the administrative building is an element of Phase I of the 

Order.
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3.3 Prace projektowe Fazy I Zamówienia – organizacja prac

 [3.3.1Koncepcja Drugiego Piętra:]

c) pierwsze przedstawienie wariantów Koncepcji ma mieć miejsce do dwudziestu ośmiu 

(28) dni po pierwszym Spotkaniu Koordynacyjnym;

Zamawiający przewiduje 28 dni na 3 koncepcje (wymyślenie, wykonanie, prezentację) - to 

moim zdaniem trochę mało czasu - wydłużenie może spowodować poprawę jakości. 

Proponuję raczej zapis o schemacie funkcjonalnym przebudowy. Koncepcja to dość 

ogólny zapis. Do tego czasu trzeba doliczyć wstępny kosztorys a to już się robi trochę na 

łapu capu... tego chcemy uniknąć proponuję 60 dni roboczych

3.3 Design works Phase I Orders - work organization

[3.3.1 The Concept of the Second Floor:]

(c) the initial submission of Concept Note variants is to take place no later than twenty-eight 

(28) days after the first Coordination Meeting;

The contracting authority provides 28 days for 3 concepts (inventing, manufacturing, 

presentation) - in my opinion it is a little time - extending it may improve the quality. Rather, 

I propose a provision on the functional scheme of the reconstruction. The concept is quite a 

general notation. Until then, you have to add a preliminary cost estimate and this is already 

done a bit on the paw ... we want to avoid this, I suggest 60 working days

W intencji Zamawiającego jest zachowanie odpowiedniego tempa projektowania, co 

zakłada mobilizację obu Stron Umowy i powinno zostać uwzględnione przez 

Projektanta podczas przygotowywania Harmonogramu Ofertowego. 

Zamawiajacy nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Jednocześnie Zamawiający dokona zmiany w treści Wymogów Zamawiającego p. 3.3.1:

-  "c) pierwsze przedstawienie wariantów Koncepcji ma mieć miejsce do trzydziestu 

pięciu (35) dni po przekazaniu pakietu projektowego"

- w  3.3.1.d) dodane zostaje zdanie "Projektant w ramach Koncepcji jest zobowiazany w 

szczególnosci przygotować schemat funkcjonalny przebudowy (3 warianty w formie 

opisu, rysunków i prezentacji) wraz z kosztorysem dla każdego z trzech (3) wariantów"

The Employer intends to maintain the appropriate design pace, which assumes the 

mobilization of both Parties to the Agreement and should be taken into account by the 

Designer when preparing the Tender Schedule.

The Ordering Party does not agree to the proposed change.

At the same time, the Ordering Party will change the content of the Ordering Party's 

Requirements, point 3.3.1:

- "(c) the first submission of Concept variants is to be made within thirty-five (35) days 

after submission of the project package"

- in 3.3.1.d) the sentence "The Designer under the Concept is obliged to prepare, in 

particular, a functional diagram of the reconstruction (3 variants in the form of 

description, drawings and presentation) with a cost estimate for each of the three (3) 

variants"
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 [3.3.1Koncepcja Drugiego Piętra:]

f) Zamawiający w ciągu dwudziestu jeden (21) dni przedstawi swoje uwagi i dokona 

wyboru jednego (1) jednego wariantu Koncepcji do dalszego projektowania;

proszę zwrócić uwagę, że na samą analizę koncepcji zamawiający ma praktycznie tyle 

samo czasu co

projektant na ich wykonanie... stąd uwaga wskazana w punkcie c) jest słuszna w naszej 

opinii.

[3.3.1 The Concept of the Second Floor:]

f) the Ordering Party will present its comments and select one (1) variant of the Concept for 

further design within twenty-one (21) days;

Please note that the contracting authority has practically the same time to analyze the 

concept as

designer for their implementation ... hence the remark indicated in point c) is correct in our 

opinion.

W intencji Zamawiającego jest zachowanie odpowiedniego tempa projektowania, co 

zakłada mobilizację obu Stron Umowy i powinno zostać uwzględnione przez 

Projektanta podczas przygotowywania Harmonogramu Ofertowego. 

Zamawiajacy nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Jednocześnie Zamawiający dokona zmiany w treści Wymogów Zamawiającego p. 3.3.1:

-  "c) pierwsze przedstawienie wariantów Koncepcji ma mieć miejsce do trzydziestu 

pięciu (35) dni po przekazaniu pakietu projektowego"

- w  3.3.1.d) dodane zostaje zdanie "Projektant w ramach Koncepcji jest zobowiazany w 

szczególnosci przygotować schemat funkcjonalny przebudowy (3 warianty w formie 

opisu, rysunków i prezentacji) wraz z kosztorysem dla każdego z trzech (3) wariantów"

The Employer intends to maintain the appropriate design pace, which assumes the 

mobilization of both Parties to the Agreement and should be taken into account by the 

Designer when preparing the Tender Schedule.

The Ordering Party does not agree to the proposed change.

At the same time, the Ordering Party will change the content of the Ordering Party's 

Requirements, point 3.3.1:

- "(c) the first submission of Concept variants is to be made within thirty-five (35) days 

after submission of the project package"

- in 3.3.1.d) the sentence "The Designer under the Concept is obliged to prepare, in 

particular, a functional diagram of the reconstruction (3 variants in the form of 

description, drawings and presentation) with a cost estimate for each of the three (3) 

variants"
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 [3.3.1Koncepcja Drugiego Piętra:]

h) Projektant w ciągu siedmiu (7) dni ustosunkuje się do opinii i uwag Zamawiającego a 

także przedłoży nową iterację wybranego wariantu;

w ciągu 7 dni wykonanie niektórych zmian czy korekt - to dość krótki okres - tu powinna 

być możliwość ustalenia terminu w zależności od ilości i wielkości korekt - nam oczywiście 

zależy na tym, aby jak najlepiej wykonać zamówienie i przy okazji jak najszybciej, ale to są 

sprawy trudne do przewidzenia.

[3.3.1 The Concept of the Second Floor:]

h) Within seven (7) days, the Designer will respond to the opinion and comments of the 

Ordering Party and submit a new iteration of the selected variant;

making some changes or corrections within 7 days - this is quite a short period - it should be 

possible to set a date depending on the number and size of corrections - of course, we want 

to perform the order in the best possible way and as soon as possible, but these are the 

matters hard to predict.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę The Ordering Party does not agree to the proposed change
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3.3.2 Projekt budowlany Drugiego Piętra:

a) pierwsze przedstawienie Projektu Budowlanego (projekty wszystkich branż należy 

przekazać jednocześnie) powinno mieć miejsce do czternastu (14) dni po zakończeniu 

prac nad wybranym wariantem i zatwierdzeniu Koncepcji Drugiego Piętra;

Jaki zakres projektu? - PAB - do złożenia do urzędu czy PAB i PT - to zmienia postać sprawy 

i zakres zadania w tym miejscu.

3.3.2 Second Floor Construction Design:

a) the first submission of the Construction Design (designs for all industries must be 

submitted simultaneously) shall take place up to fourteen (14) days after the completion of 

the selected variant and approval of the Second Floor Concept;

What scope of the project? - PAB - to be submitted to the office or PAB and PT - this 

changes the form of the case and the scope of the task here.

Zadaniem Projektanta jest przygotowanie pełnego Projektu Budowlanego, zgodnie z 

aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego (w szczególności: projekt architektoniczno-

budowlany oraz projekt techniczny)

The Designer's task is to prepare a complete Construction Design, in accordance with 

the current provisions of the Construction Law (in particular: architectural and 

construction design and technical design)
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[3.3.2 Projekt budowlany Drugiego Piętra:]

e) termin ustosunkowywania się Projektanta wynosi siedem (7) dni.

tu też powinna być możliwość ustalania terminu w zależności od wielkości zmian

[3.3.2 Second Floor construction design:]

e) the Designer's response time is seven (7) days.

here, too, it should be possible to set a date depending on the size of the changes

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę The Ordering Party does not agree to the proposed change
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3.3.4 Projekt wnętrz Drugiego Piętra:

a) pierwsze przedstawienie Projektu Wnętrz powinno mieć miejsce do czternastu (14) dni 

po zakończeniu iteracji dla Rysunków Przetargowych;

tu chyba chodzi o schemat funkcjonalny lub koncepcję projekt jest zbyt skomplikowany, w 

przypadku koncepcji i projektu proponujemy wydłużenie okresu do 28 dni roboczych.

3.3.4 Second Floor Interior Design:

a) the first submission of the Interior Design should take place no later than fourteen (14) 

days after the completion of the iteration for the Tender Drawings;

I think it is a functional diagram or concept - the project is too complicated, in the case of 

concept and design, we propose extending the period to 28 working days.

Zamawiajacy nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Jednocześnie Zamawiający dokona zmiany w treści Wymogów Zamawiającego p. 

3.3.4.a):

"pierwsze przedstawienie Projektu Wnętrz wariantów wykończenia i wyposażenia 

wnętrz powinno mieć miejsce do czternastu (14) dni po zakończeniu iteracji dla 

Rysunków Przetargowych"

The Ordering Party does not agree to the proposed change.

At the same time, the Ordering Party will change the content of the Ordering Party's 

Requirements, p. 3.3.4.a):

"The first presentation of the Interior Design of the variants of interior finishing and 

furnishings should take place up to fourteen (14) days after the completion of the 

iteration for the Tender Drawings"
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d) pierwsze przedstawienie Projektu Wnętrz powinno mieć miejsce siedem (7) dni po 

zakończeniu iteracji;

tu zdaje się chodzi o koncepcję?

d) the first presentation of the Interior Design should take place seven (7) days after the end 

of the iteration;

this seems to be about the concept?

Zamawiający dokona zmiany w treści Wymogów Zamawiającego p. 3.3.4.d):

"pierwsze przedstawienie Projektu Wnętrz powinno mieć miejsce do czternastu (14) 

dni po wyborze przez Zamawiajacego wariantu Koncepcji (wykończenia i wyposażenia 

wnętrz) do finalnego, szczegółowego zaprojektowania."

The Ordering Party will amend the content of the Employer's Requirements p. 3.3.4.d):

"The first presentation of the Interior Design should take place within fourteen (14) 

days after the Employer selects the Concept variant (finishing and interior design) for 

the final, detailed design."
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e) w oparciu o wybraną Koncepcję oraz Projekt Budowlany Wykonawca opracuje finalny 

projekt wnętrz na takim poziomie szczegółowości, aby na jego podstawie zostały 

wykonane i dostarczone wszelkie elementy wymagane do kompleksowego wykonania i 

wyposażenia

wnętrz;

brak określonego terminu - tu możemy zaproponować, że termin zostanie ustalony w 

zależności od stopnia skomplikowania koncepcji - projekt wnętrz to bardzo czasochłonny 

etap tego projektu

e) based on the selected Concept and Construction Design, the Contractor will prepare the 

final interior design at such a level of detail that on its basis all the elements required for 

comprehensive implementation and equipment are made and delivered

interior;

no specific date - here we can propose that the date will be set depending on the 

complexity of the concept - interior design is a very time-consuming stage of this project

Termin jest w podpunkcie wyżej:

p. 3.3.4.d) "pierwsze przedstawienie Projektu Wnętrz powinno mieć miejsce do  

czternastu (14) dni po wyborze przez Zamawiajacego wariantu wykończenia i 

wyposażenia wnętrz do finalnego, szczegółowego zaprojektowania"

The first presentation of the Interior Design should take place within fourteen (14) 

days after the Employer selects the Concept variant (finishing and interior design) for 

the final, detailed design.
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3.4 Prace projektowe Fazy II Zamówienia – zakres

b. wykonania inwentaryzacji budowlanej stanu istniejącego parteru, pierwszego piętra 

oraz dachu budynku administracyjnego;

w powyższym brak przewidzianego terminu na wykonanie. Termin ma się pojawić w 

proponowanym harmonogramie prac zaproponowany przez Projektanta?

3.4 Design works of Phase II Orders - scope

b. making a construction inventory of the existing ground floor, first floor and roof of the 

administration building;

in the above, there is no deadline for performance. The date is to appear in the proposed 

work schedule proposed by the Designer?

Tak, zgodnie z zapisami pkt 4 (Harmonogram) Wymogów Zamawiającego, w którym 

podano zadania do pokazania przez Projektanta w Harmonogramie Ogólnym, jako 

minimum, do Oferty.

Yes, in accordance with the provisions of point 4 (Schedule) of the Employer's 

Requirements
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3.5.1 Koncepcja Budynku:

a) pierwsze przedstawienie wariantów Koncepcji Budynku powinno mieć miejsce 

niezwłocznie po zakończeniu Prac Projektowych dla Fazy I Zamówienia

niezwłocznie w umowie jest określone jako 5 dni - to termin absurdalny. Skoro na 1 piętro 

mamy ok 28 dni to na dwa min. 56dni roboczych - to jakby się samo narzuca

3.5.1 Building Concept:

a) the first presentation of the variants of the Building Concept should take place 

immediately after the completion of the Design Works for Phase I of the Order

immediately in the contract is defined as 5 days - this is an absurd term. Since we have 

about 28 days on the 1st floor, for two minutes. 56 working days - it seems to impose itself

Zamawiajacy nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Jednocześnie Zamawiający dokona zmiany w treści Wymogów Zamawiającego: 

 "3.5.1Koncepcja Budynku:

a) pierwsze przedstawienie wariantów Koncepcji Budynku powinno mieć miejsce do 49 

(czterdziestu dziewięciu) dni po zakończeniu Prac Projektowych dla Fazy I Zamówienia;

The Ordering Party does not agree to the proposed change.

At the same time, the Employer will change the content of the Employer's 

Requirements: "3.5.1 Building Concept:

a) the first presentation of the variants of the Building Concept should take place no 

later than 49 (forty-nine) days after the completion of the Design Works for Phase I of 

the Order;
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3.6 Ogólne zasady dotyczące Prac Projektowych

1. Koordynacyjne spotkania projektowe:

a) odbywać się będą stacjonarnie raz w tygodniu w siedzibie Zamawiającego lub 

wyjątkowo, w uzasadnionych przypadkach, online na platformie MS Teams, w terminie 

ustalonym przez Strony Umowy

Czy Zamawiający dopuszcza inne platformy spotkaniowe?

3.6 General rules for Design Works

1. Coordination project meetings:

a) will be held stationary once a week at the seat of the Ordering Party or, exceptionally, in 

justified cases, online on the MS Teams platform, on the date agreed by the Parties to the 

Agreement

Does the Ordering Party allow other meeting platforms?

Zamawiający nie dopuszcza innych platform ani aplikacji umożliwiających spotkania 

online. 

The Ordering Party does not allow other platforms or applications enabling online 

meetings.

b) Projektant jest zobowiązany przedstawić trzy (3) możliwe warianty zrealizowania Fazy II 

Zamówienia wraz z analizą kosztową, terminową i jakościową w odniesieniu do każdego z 

trzech wariantów. Na podstawie załączonej analizy, jak również rekomendacji Projektanta 

i

dotychczasowego doświadczenia, Zamawiający wybierze jeden (1) wariant do dalszego 

projektowania;

c) przedłożone warianty Koncepcji powinny obejmować plany przebudowy parteru oraz 

pierwszego piętra budynku administracyjnego oraz analizę efektywności ekonomicznej i 

technicznej w odniesieniu do poszczególnych propozycji;

d) Zamawiający w ciągu dwudziestu jeden (21) dni po przekazaniu wariantów Koncepcji 

Budynku przedstawi swoje uwagi i dokona wyboru jednego (1) wariantu Koncepcji do 

dalszego projektowania;

e) przewiduje się minimum dwie (2) iteracje dla wybranego wariantu elementu 

polegające na tym, że Projektant przedstawia propozycję projektową, a następnie 

Zamawiający w ciągu siedmiu (7) dni odniesie się do propozycji przedkładając swoją 

opinię na piśmie (uzgodnienia takie mogą być prowadzone w formie elektronicznej za 

pomocą korespondencji email przez wskazane osoby ze strony Projektanta i 

Zamawiającego);

Sugestia: uwagi co do terminów jak w fazie 1 długości x2 z uwagi na wielkość zamówienia 

lub proporcjonalnie z uwzględnianiem wielkości powierzchni
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b) The Designer is obliged to present three (3) possible options for the completion of Phase 

II of the Order, along with a cost, time and quality analysis for each of the three options. 

Based on the attached analysis, as well as the recommendations of the Designer and

experience so far, the Ordering Party will select one (1) variant for further design;

c) the variants of the Concept Note submitted should include plans for the reconstruction of 

the ground floor and the first floor of the administration building, as well as an analysis of 

economic and technical effectiveness for individual proposals;

d) The Ordering Party, within twenty-one (21) days after the delivery of the Variants of the 

Building Concept, will present its comments and select one (1) Variant of the Concept for 

further

design;

e) a minimum of two (2) iterations are provided for the selected element variant consisting 

in

the fact that the Designer presents a design proposal, and then the Ordering Party will 

respond to the proposal within seven (7) days by submitting his opinion in writing (such 

arrangements may be carried out in electronic form via e-mail correspondence by indicated 

persons on the part of the Designer and the Ordering Party);

Suggestion: comments on the terms as in phase 1 x2 length due to the size of the order or 

proportionally taking into account the size of the area

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę The Ordering Party does not agree to the proposed change
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3.7 Wymagania i wytyczne do Prac Projektowych

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednoczesnego zrealizowania Etapu 1. i Etapu 2. 

Przebudowy Drugiego Piętra, w związku z czym Dokumentacja Projektowa dotycząca 

drugiego piętra budynku administracyjnego, a zwłaszcza Projekt Budowlany Drugiego 

Piętra, i ewentualna (jeśli wymagana) decyzja o Pozwoleniu na Budowę powinna dotyczyć 

obu etapów przebudowy. Obecnie zamierzeniem Zamawiającego jest realizacja 

przebudowy

etapami, ale zamierzenie to może ulec zmianie, więc Dokumentacja Projektowa oraz 

ewentualne decyzje administracyjne powinny umożliwiać Zamawiającemu realizację 

przebudowy w każdy z opisanych sposobów (z etapowaniem lub bez etapowania);

W związku z tym wycena powinna być aktualizowana po podjęciu przez Zamawiającego 

takiej decyzji.

Projekt ma dotyczyć 1 fazy w tym punkcie jest zapis sprzeczny czyli taki, który mówi o tym, 

że projekt jednak dotyczy dwóch etapów - proszę o doprecyzowanie.

3.7 Requirements and guidelines for Design Works

5. The Ordering Party reserves the right to simultaneously carry out Stage 1 and Stage 2. 

Reconstruction of the Second Floor, therefore the Design Documentation for the second 

floor of the administrative building, in particular the Second Floor Construction Design, and 

a possible (if required) decision on a Building Permit it should cover both stages of the 

reconstruction. Currently, the Ordering Party intends to carry out the reconstruction

in stages, but this intention may change, so the Design Documentation and possible 

administrative decisions should enable the Ordering Party to carry out the reconstruction in 

any of the ways described (with or without staging);

Therefore, the valuation should be updated after the Ordering Party makes such a decision.

The project is to concern phase 1, this point is contradictory, i.e. one that says that the 

project, however, concerns two stages - please clarify it.

Zadaniem Projektanta w ramach Przedmiotu Zamówienia jest m.in. zaprojektowanie 

przebudowy powierzchni drugiego piętra budynku administracyjnego, tj. Faza I 

Zamówienia. 

W ramach Fazy I jest (zgodnie z Wymogami Zamawiającego) sporządzenie m.in. 

Koncepcji Drugiego Piętra, Projektu Budowlanego Drugiego Piętra, Rysunków 

Przetargowych Drugiego Piętra oraz Projektu Wnętrz Drugiego Piętra. 

Etap I i Etap II Fazy I Zamowienia dotyczą, jak zapisano w Wymogach Zamawiajacego, 

ewentualnego etapowania prac budowlanych i wykończeniowych Fazy I Zamówienia. 

W związku z tym, Projektant powinien w dokumentacji projektowej, dotyczącej Fazy I 

Zamówienia, założyć realizacje Fazy I w dwóch Etapach (zgodnie z opisem w Wymogach 

Zamawiającego), w taki sposób aby było możliwe uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie, tj. Etap I i Etap II Fazy I Zamówienia będą mogły samodzielnie 

funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. 

The Designer's task as part of the Subject of the Order is, inter alia, designing the 

reconstruction of the area of the second floor of the administrative building, ie Phase I 

of the Order.

Phase I includes (in accordance with the Ordering Party's Requirements) the 

preparation of, inter alia, Second Floor Concept, Second Floor Construction Design, 

Second Floor Tender Drawings and Second Floor Interior Design.

Stage I and Stage II Stage I of the Order concern, as stipulated in the Ordering Party's 

Requirements, the possible staging of construction and finishing works in Phase I of 

the Order. Therefore, the Designer should, in the design documentation relating to 

Phase I of the Order, assume the implementation of Phase I in two Stages (as 

described in the Ordering Party's Requirements) in such a way that it is possible to 

obtain an occupancy permit, i.e. Stage I and Stage II Phase I of the Order will be able to 

function independently as intended.
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7. Opisana wyżej sala konferencyjna może, ale nie musi, pozostać w obecnej lokalizacji i w 

obecnym kształcie (zob. Rys. nr 6 poniżej) – Zamawiający dopuszcza zmianę jej lokalizacji;

Czy Zamawiający ma własne szczególne wymagania odnośnie ilości osób i wyposażenia 

technologicznego i technicznego sali?

The conference room described above may, but does not have to, remain in its current 

location and in the present shape (see Figure 6 below) - the Contracting Authority allows for 

a change in its location;

Does the Ordering Party have its own specific requirements regarding the number of people 

and the technological and technical equipment of the room?

Zgodnie z treścią Wymogów Zamawiającego - sala konferencyjna ma być miejscem 

spotkań dla 20 osób. Wyposażenie technologiczne i techniczne sali konferencyjnej ma 

umożliwiać wygodne i efektywne odbywanie spotkań stacjonarnych, onlinie lub w 

trybie hybrydowym. 

According to the Ordering Party's Requirements - the conference room is to be a 

meeting place for 20 people. The technological and technical equipment of the 

conference room is to enable convenient and effective holding of meetings in 

stationary, online or in a hybrid mode.
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10. W zakresie projektu jest zaprojektowanie przebudowy wszelkich instalacji 

niezbędnych do uruchomienia na przebudowywanej powierzchni miejsc pracy dla 

wskazanej przez Zamawiającego liczby osób (dla Etapu 1. i Etapu 2. Przebudowy Drugiego 

Piętra), zgodnie z

przepisami prawa, Wymogami Zamawiającego i zaleceniami przekazanymi podczas Prac 

Projektowych;

Proszę o określenie - jakich? Słowo „wszelkich” w momencie gdy nie mamy pełnej 

dokumentacji budynku powoduje, że tylko jedna strona wie co jest podstawia wyceny i 

opracowania.

10. The scope of the project includes designing the reconstruction of all installations 

necessary to launch workplaces on the redeveloped area for the number of people 

indicated by the Ordering Party (for Stage 1 and Stage 2 of the Second Floor reconstruction), 

in accordance with

legal regulations, the Employer's Requirements and recommendations provided during the 

Design Works;

Please specify - which ones? The word "all", when we do not have full documentation of the 

building, means that only one party knows what is the basis for the valuation and 

elaboration.

Rodzaje instalacji wewnętrznych i ich opis znajdują się w Wymogach Zamawiajacego 

oraz w Załącznikach do Wymogów Zamawiajacego. 

Dodatkowo Zamawiający udostępnia projekt powykonawczy budynku 

administracyjnego, projekt przebudowy budynku administracyjnego oraz rzut 

pierwszego i drugiego piętra budynku administracyjnego w obecnej aranżacji.

The types of internal installations and their description are included in the Ordering 

Party's Requirements and in the Annexes to the Ordering Party's Requirements.

In addition, the Ordering Party provides the as-built design of the administrative 

building, the reconstruction design of the administrative building and the plan of the 

first and  second floor of the administrative building in the current arrangement.
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11. Przekazane w niniejszych Wymogach Zamawiającego zapotrzebowanie na ilość miejsc 

stanowisk

pracy w Control Room (Etap 1. czy Etap 2. Przebudowy Drugiego Piętra) może ulec 

zmianie na etapie Prac Projektowych; nowe ustalenia i wymagania w tym zakresie będą 

na bieżąco przekazywane Projektantowi podczas Spotkań Koordynacyjnych oraz prac na 

iteracjami Koncepcji czy Projektów;

Wobec tego czy przewiduje się aktualizację wyceny w związku z możliwą zmianą 

wymagań Zamawiającego?

11. The demand for the number of places for stands provided in these Ordering Party 

Requirements

work in the Control Room (Stage 1 or Stage 2 of the Second Floor Reconstruction) may 

change at the stage of Design Works; new arrangements and requirements in this regard 

will be provided to the Designer on an ongoing basis during Coordination Meetings and 

work on iterations of Concepts or Projects;

Therefore, is the revaluation expected to be updated due to a possible change in the 

Employer's requirements?

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowana zmianę.

Zadaniem Projektanta w ramach Przedmiotu Zamówienia jest m.in. zaprojektowanie 

przebudowy powierzchni drugiego piętra budynku administracyjnego a nie 

umieszczenie określonej liczby stanowisk pracy w ramach Control Room.

The Ordering Party does not agree to the proposed change.

The Designer's task as part of the Subject of the Order is, inter alia, designing the 

reconstruction of the area of the second floor of the administration building, and not 

placing a certain number of workstations within the Control Room.
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3.8 Szczególne wymagania - okres użytkowania

3 pierwsze wiersze tabeli – nie dotyczą zamówienia

5 ostatnich wierszy nie dotyczy zamówienia.

Special requirements - service life

The first 3 lines of the table - do not apply to the order

The last 5 lines are not valid for the order.

Tabela z okresami użytkowania umieszczona w Wymogach Zamawiającego jest tabelą 

standardowo umieszczaną w dokumentach przetargowych, nie wszystkie elementy 

muszą dotyczyć danego postępowania przetargowego. 

The table with the useful lives included in the Employer's Requirements is a standard 

table in the tender documents, not all elements have to be related to a given tender 

procedure.
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4. HARMONOGRAM PROJEKTANTA

Wykonawca jest również zobowiązany załączyć i przekazać wraz Ofertą tzw. 

Harmonogram Ogólny, czyli harmonogram kosztowo-rzeczowy (typu wykres Gantta) wraz 

z zaznaczonymi połączeniami czasowo-logicznymi pomiędzy poszczególnymi, 

wymienionymi poniżej zadaniami oraz oznaczeniem ścieżki krytycznej projektu. Każde 

zadanie powinno mieć oznaczony czas (dni kalendarzowe) potrzebny na wykonanie

Czy to jest konieczne na etapie oferty czy etapie podpisania umowy?

DESIGNER'S SCHEDULE

The Contractor is also obliged to attach and provide the so-called The General Schedule, i.e. 

the cost-material schedule (of the Gantt chart type) with marked time-logical connections 

between the individual tasks listed below and the designation of the critical path of the 

project. Each task should have a specific time (calendar days) needed to complete it

Is it necessary at the stage of the offer or the stage of signing the contract?

Wykonawca jest zobowiązany załączyć i przekazać wraz Ofertą tzw. Harmonogram 

Ogólny. Na etapie Umowy Harmonogram Ogólny, po stosownym uszczegółowieniu 

przez Projektanta (m.in. podanie dat dziennych w odniesieniu do daty podpisania 

Umowy), będzie stanowił Załącznik nr 3 do Umowy, jako Harmonogram Szczegółowy.

The Contractor is obliged to attach and provide the so-called General Schedule. At the 

stage of the Agreement, the General Schedule, after appropriate details by the 

Designer (including day dates with regard to the date of signing the Agreement), will 

constitute Appendix No. 3 to the Agreement, as a Detailed Schedule.
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5. MINIMALNE WYMAGANIA DO PROJEKTU PRZEBUDOWY

5.1 Obciążenia

Dodatkowo w kalkulacji należy uwzględnić obciążenie stropów i ścian maszynami, 

sprzętem i urządzeniami. W tym celu należy wykonać kalkulację dla specyficznych 

nieciągłych obciążeń

albo dla obciążenia równomiernie rozłożonego.

Jakimi urządzeniami i maszynami - Zamawiający powinien dostarczyć informacje odnośnie 

tych urządzeń (dtr)?

5. MINIMUM REQUIREMENTS FOR A RECONSTRUCTION PROJECT

5.1 Loads

Additionally, the calculation should take into account the load on ceilings and walls with 

machines, equipment and devices. To do this, a calculation must be made for the specific 

intermittent loads

or for a uniformly distributed load.

What devices and machines - the Ordering Party should provide information on these 

devices (dtr)?

W punkcie 5.1 Wymogów Zamawiającego zostały opisane warunki, w przypadku, gdy 

będą projektowane elementy konstrukcyjne. 

Dokumentację techniczno-ruchową istniejacych w budynku administracyjnym urzadzeń 

i maszyn, Zamawiający udostępni Projektantowi, jeśli będzie to niezbędne dla realizacji 

Przedmiotu Zamówienia. 

In point 5.1 of the Ordering Party's Requirements, the conditions are described in the 

event that structural elements are to be designed.

The technical and operational documentation of the devices and machines existing in 

the administrative building will be made available to the Designer by the Ordering 

Party, if it is necessary for the performance of the Subject of the Order.
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5.7 Wykrywanie i sygnalizacja pożaru (ISP)

Należy opracować i uzgodnić z inżynierem ds. pożarowych i koordynatorem ppoż. 

Zamawiającego Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Scenariusz Pożarowy dla 

całego budynku biurowego.

Czy DCT ma swojego inspektora z którym trzeba to uzgadniać?

Fire detection and signaling (ISP)

Develop and agree with the fire engineer and fire coordinator Of the Ordering Party, the 

Fire Safety Instruction and the Fire Scenario for the entire office building.

Does DCT have an inspector with whom it needs to be consulted?

Tak, Zamawiający zatrudnia inspektora ppoż, z którym należy uzgodnić zapisy instrukcji 

i scenariusza pożarowego.

Zamawiający przekaże Projektantowi kontakty do inżyniera ds. pożarowych i 

koordynatora ppoż. Zamawiającego wraz z "pakietem projektowym".

Yes, The Ordering Party employs a fire inspector with whom the provisions of the fire 

manual and scenario should be agreed.

The Ordering Party will provide the Designer with contacts to the fire engineer and fire 

coordinator. Of the ordering party together with the "design package".
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5.8 Kontrola dostępu i system sygnalizacji włamania. Obecnie serwer kontroli dostępu 

znajduje się w budynku administracyjnym i nowe dostarczone urządzenia będą do niego 

podłączone. Obecnie prowadzony jest projekt wymiany całego systemu kontroli dostępu 

w związku z powyższym wszelkie rozwiązania będą na bieżąco uzgadniane z 

Zamawiającym.

Czy Zamawiający ma wiedzę odnośnie tych urządzeń? Kiedy zostanie to przekazane 

Projektantowi, czy po przekazaniu danych istnieje możliwość aktualizacji oferty?

Access control and burglary signaling system. Currently, the access control server is located 

in the administration building and the new delivered devices will be connected to it. 

Currently, a project to replace the entire access control system is being carried out, 

therefore all solutions will be agreed with the Ordering Party on an ongoing basis.

Does the Ordering Party have knowledge of these devices? When will it be delivered to the 

Designer, is it possible to update the offer after the data has been provided?

Zamawiający ma wiedzę odnośnie tych urządzeń. Ze względu na kwestie związane z 

ochroną, informacje zostaną przekazane Projektantowi wraz z "pakietem 

projektowym". 

The ordering party has knowledge of these devices. Due to security issues, the 

information will be provided to the Designer along with the "design package".
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Załączniki

brak załączników

Attachments

no attachments

Zamawiający opublikował Załączniki do Wymogów oraz Załaczniki do szkicu Umowy 

publicznie, na stronie DCT (https://dctgdansk.pl/przetarg/p-21-6-po-2-zaprojektowanie-

przebudowy-w-budynku-administracyjnym-dct-gdansk/, informacja z 15.04.2022 a 

także w najnowszej aktualizacji, w nawiazaniu do pytań ujętych w niniejszej tabeli, 

wyżej)

The Ordering Party published Appendices to the Requirements and Appendices to the 

draft Agreement publicly on the DCT website (https://dctgdansk.pl/przetarg/p-21-6-po-

2-zaprojektowanie-przebudowy-w-budynku-administracji-dct-gdansk/ , information 

from 04/15/2022 as well as in the latest update, in relation to the questions in this 

table, above)


