
L.p./ No Pytanie Question Odpowiedź Response

1 Bardzo proszę o przedłużenie terminu zadawania pytań do 7 marca 2023 r. I would like to ask you to extend the deadline for asking questions until March 7, 2023.

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę. Daty następujące po dacie końcowej na 

zadawanie pytań/propozycji zmian zostają skorygowane analogicznie. 

Dokument przetargowy, który ulega zmianie: RFQ.

The Ordering Party agrees to the proposed change. Dates following the closing date for asking 

questions/changes are adjusted accordingly. 

Tender document that is being changed: RFQ.

2
Ze względu na duży zakres prac różnych branż, proszę o przedłużenie terminu składania oferty do 

20.03.2023r

Due to the large scope of work in various industries, I am asking you to extend the deadline for 

submitting the offer to March 20, 2023

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę. 

Dokument przetargowy, który ulega zmianie: RFQ.

The Ordering Party agrees to the proposed change.  

Tender document that is being changed: RFQ.

3

W Wymogach Zamawiającego w pkt 3.5.1. na stronie 20 opisano procedurę konieczną do zatwierdzenia 

wbudowanych materiałów i urządzeń. W jakim czasie Przedstawiciel Zamawiającego odniesie się do 

przedłożonej karty materiałowej?

In the Employer's Requirements in point 3.5.1. See page 20 for the procedure required to approve 

materials and devices incorporated. When will the Employer's Representative refer to the 

submitted material card?

Przedstawiciel Zamawiającego odniesie się do przedstawionej Karty Materiałowej w ciągu 5 dni 

roboczych. 

Dokument przetargowy, który ulega zmianie: Wymogi Zamawiającego.

The representative of the Ordering Party will refer to the presented Material Card within 5 working 

days.

Tender document that is being change: Employer Requirements. 

4

W Wymogach Zamawiającego w pkt 3.5.1. na stronie 20 zapisano, że: „Urządzenia oraz Materiały 

stanowiące część Robót mają zostać wyraźnie i w sposób trwały oznakowane i posiadać wymagane 

przepisami dokumenty jakościowe”. Ponieważ cześć materiałów dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie nie posiada takich oznaczeń na poszczególnych pojedynczych materiałach a jedynie na 

opakowaniach lub dokumentach potwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie czy 

Zamawiający zaakceptuje materiały spełniające Wymogi Zamawiającego, Normy a nie posiadające na 

sobie trwałego oznakowania? Czy będzie wymagał takiego oznakowania indywidualnego dla każdego 

elementu i pozostawienia takiego oznakowania po wbudowaniu?

In the Employer's Requirements in point 3.5.1. on page 20 it is written that: "Equipment and 

Materials constituting part of the Works are to be clearly and permanently marked and have 

quality documents required by law". Since some of the materials approved for use in construction 

do not have such markings on individual materials, but only on packaging or documents confirming 

admission to use in construction, will the Employer accept materials that meet the Employer's 

Requirements, Standards and do not have permanent markings? Will it require such individual 

marking for each element and leaving such marking after installation?

Zamawiający dopuszcza zaakceptowanie materiałów, które nie mają oznaczeń na poszczególnych 

pojedynczych materiałach a jedynie na opakowaniach lub dokumentach potwierdzających 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie, przy założeniu uzyskania akceptacji Przedstawiciela 

Zamawiającego, zgodności z Projektem, Wymogami i Normą, 

Zamawiający nie wymaga oznakowania indywidualnego dla każdego elementu i pozostawienia 

takiego oznakowania po wbudowaniu, dla materiałów, które nie mają oznaczeń na 

poszczególnych pojedynczych materiałach a jedynie na opakowaniach lub dokumentach 

potwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie

The Employer allows the acceptance of materials that do not have markings on individual individual 

materials, but only on packaging or documents confirming admission to use in construction, assuming 

approval of the Employer's Representative, compliance with the Design, Requirements and Standard,

The Employer does not require individual marking for each element and leaving such marking after 

installation, for materials that do not have markings on individual materials, but only on packaging or 

documents confirming admission to use in construction

5

Czy Zamawiający dopuszcza prezentacje próbek opisanych w punkcie 3.5.2 w inny sposób niż 

dostarczony do siedziby Zamawiającego bądź do biura budowy na budowie? Np. w formie wbudowanej 

w innym podobnym obiekcie.

Does the Employer allow the presentation of the samples described in point 3.5.2 in a different way 

than delivered to the Employer's headquarters or to the construction office at the construction 

site? E.g. in a form built into another similar object.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. The Employer does not agree to the proposed change.
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W Wymogach Zamawiającego w pkt 5.7. zapisano, że Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić 

zgodność Materiałów poprzez pobranie próbek oraz wykonanie testów zgodnie z odpowiednimi 

standardami przed ich użyciem do Robót. Materiały, które następnie zostaną dostarczone, mają pod 

każdym względem dorównywać odpowiadającym im próbkom.

Z uwagi na czasochłonność wszelkiego rodzaju badań jak również ich koszt, prosimy o uszczegółowienie 

materiałów jakie należy takim badaniom poddać oraz rodzaj niezbędnych parametrów dla danych 

materiałów. W przeciwnym razie Wykonawca powinien w celu ograniczenia trwania robót 

budowlanych wykonać w pierwszej kolejności wszelkie w/w oczekiwane testy na podstawie Kart 

Materiałowych. Przykładowo badanie na odporność przed promieniowaniem UV trwa 1000h – 42 dni.

In the Employer's Requirements in point 5.7. it is written that the Contractor is obliged to confirm 

the compliance of the Materials by taking samples and performing tests in accordance with the 

relevant standards before using them for the Works. The materials that will then be delivered are 

to match the corresponding samples in all respects.

Due to the time-consuming nature of all kinds of tests as well as their cost, please specify the 

materials that should be subjected to such tests and the type of necessary parameters for the given 

materials. Otherwise, in order to limit the duration of construction works, the Contractor should 

first perform all the above-mentioned expected tests based on Material Cards. For example, the 

test for resistance to UV radiation lasts 1000 hours - 42 days.

W pkt 5.7 Wymogów nie ma takiego zapisu.

Pkt 3.7 dotyczący pobierania próbek został wykreślony.
There is no such provision in point 5.7 of the Requirements.

Section 3.7 on sampling has been deleted.
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Czy koszt badań opisanych w pkt 5.7 Wymogów Zamawiającego należy zawrzeć w części rozliczenia 

dotyczącej poszczególnych etapów prac, czy Zamawiający dopuszcza oddzielną pozycję rozliczeniową 

dotyczącą kosztów w/w badań rozliczaną proporcjonalnie do wykonanych już badań.

Should the cost of the tests described in point 5.7 of the Ordering Party's Requirements be included 

in the part of the settlement relating to individual stages of work, or does the Ordering Party allow 

a separate settlement item for the costs of the above-mentioned tests, settled in proportion to the 

tests already performed.

W pkt 5.7 Wymogów nie ma takiego zapisu.

Pkt 3.7 Wymogów Zamawiającego dotyczący pobierania próbek zostaje wykreślony.

There is no such provision in point 5.7 of the Requirements.

Section 3.7 on sampling has been deleted.

Tender document that is being change: Employer Requirements. 
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W Wymogach Zamawiającego pkt 3.10 i 3.11 opisano oczekiwania dotyczące dokumentacji 

powykonawczej i instrukcji użytkowania –ponieważ Projekt zakłada tylko częściową ingerencję w 

systemy i instalacji funkcjonujące obecnie w obiekcie czy Zamawiający dopuści odpowiednią 

aktualizację obecnych Instrukcji Użytkowania dostosowującą je do wprowadzonych zmian? Czy 

Zamawiający udostępni obecnie używane Instrukcje Użytkowania?

The Employer's Requirements, points 3.10 and 3.11 describe the expectations regarding the as-

built documentation and instructions for use - since the Project assumes only partial interference in 

the systems and installations currently operating in the facility, will the Employer allow for an 

appropriate update of the current Operating Instructions adapting them to the changes 

introduced? Will the Ordering Party provide the currently used Instructions for Use?

Zamawiający udostępni niezbędne instrukcje. W przypadkach uzasadnionych Zamawiający 

dopuści odpowiednią aktualizację obecnych Instrukcji Użytkowania.

The Employer will provide necessary instructions. In justified cases, the Ordering Party will allow for an 

appropriate update of the current Instructions for Use.

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

P-21-6-PO.3 przebudowa drugiego piętra w budynku administracyjno-biurowym Baltic Hub \ P-21-6-PO.3 refurbishment of the second floor in the Baltic Hub administration building 
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W Wymogach Zamawiającego w pkt 3.13. na str 26 Zamawiający wyraża zgodę na przebywanie 

personelu Wykonawcy [w tym podwykonawców] w budynku administracyjnym w trakcie wykonywania 

robót – co jest oczywistym zapisem i koniecznością w celu realizacji Projektu. W tym samym punkcie 

oczekuje jednak każdorazowego uzgodnienia takiego faktu z Przedstawicielem Zamawiającego. Prosimy 

o wyjaśnienie i uszczegółowienie w jakich sytuacjach będzie wymagane dodatkowe uzgodnienie 

możliwości przebywania w budynku.

In the Employer's Requirements in point 3.13. on page 26 The Employer consents to the presence 

of the Contractor's personnel [including subcontractors] in the administration building during the 

execution of the works - which is an obvious provision and a necessity for the implementation of 

the Project. In the same point, however, he expects each time to agree such a fact with the 

Employer's Representative. Please explain and specify in what situations additional arrangements 

for staying in the building will be required

Stosowny zapis w Wymogach Zamawiającego został skorygowany.

Personel Wykonawcy powinien przebywać co do zasady wyłącznie na Terenie Budowy, za 

wyjątkiem uzsadnionych przypadków (droga do i z miejsca pracy, transport materiałów). 

The note in the Employer's Requirements has been corrected.

As a rule, the Contractor's personnel should stay only on the Construction Site, except for justified 

cases (route to and from the workplace, transport of materials).
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W Wymogach Zamawiającego w pkt 3.13. na str 26 Zamawiający opisał oczekiwania zamiatania i mycia 

podłóg powierzchni bezpośrednio sąsiadujących z terenem budowy. Z jaką częstotliwością należy 

uwzględnić takie porządki? Czy Zamawiający będzie oczekiwał takiego sprzątania tylko na ciągach, po 

których poruszają się pracownicy budowy, czy również innych obszarów obiektu?

In the Employer's Requirements in point 3.13. on page 26, the Employer described the expectations 

of sweeping and washing the floors of the surfaces directly adjacent to the construction site. How 

often should such orders be considered? Will the Employer expect such cleaning only on routes 

used by construction workers, or also on other areas of the facility?

Zgodnie z zapisem w Wymogach Zamawiającego: każdego dnia, po zakończeniu prac danego dnia i 

w każdym momencie, gdy będzie to konieczne, ze względu na zabrudzenie.

Wykonawca powinien bezwzględnie dbać o porządek i czystość na terenie budowy i obszarze 

wokół niej, dotyczy to również obszaru budynku, terenu przy budynku admistracyjnym i terenu 

przy zapleczu budowy.

As stated in the Employer's Requirements: every day, after the completion of work on a given day and 

at any time when it will be necessary due to soiling.

The Contractor should absolutely take care of order and cleanliness on the construction site and the 

area around it, this also applies to the area of the building, the area at the administration building and 

the area at the construction site facilities.
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W Wymogach Zamawiającego w pkt 3.13. na str 26 Zamawiający oczekuje wykonywania prac głośnych 

i pylących tylko w godzinach 16-22 co sprowadza się do ograniczenia możliwości wykonywania niemal 

wszystkich robót tylko i wyłącznie w tych godzinach, gdyż w każdej z części projektowanych robót takie 

sytuacje mogą mieć miejsce z uwagi na technologie tych prac. 

In the Employer's Requirements in point 3.13. on page 26 The Employer expects loud and dusty 

works to be carried out only between 4 pm and 10 pm, which comes down to limiting the 

possibility of performing almost all works only and exclusively during these hours, because in each 

part of the planned works such situations may occur due to the technologies of these wash.

Prace można prowadzić 24h na dobę, jednak należy planować roboty budowlane w taki sposób, 

żeby było one jak najmniej uciążliwe dla personelu Zamawiającego tzn. prace bardzo uciążliwe 

(głośne) starać się wykonywać poza godzinami pracy pracowników biura BHCT.  

Works can be carried out 24 hours a day, however, construction works should be planned in such a 

way that they are the least burdensome for the Employer's staff, i.e. very strenuous (noisy) works 

should be performed outside the working hours of the employees of the BHCT office.
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W Wymogach Zamawiającego w pkt 3.13. na str 26 Zamawiający definiuje Wejście Główne jako 

kierunek dostępu do obszaru robót. W związku z funkcjonującym systemem awizacji i kontroli dostępu 

przewidziano wydanie kart umożliwiających poruszanie się przez bramki zlokalizowane w recepcji przy 

wejściu głównym? Czy każdorazowo personel Wykonawcy będzie musiał być wpuszczany i 

kontrolowany przez służby Zamawiającego?

In the Employer's Requirements in point 3.13. on page 26, the Employer defines the Main Entrance 

as the direction of access to the work area. In connection with the functioning notification and 

access control system, it is planned to issue cards enabling movement through the gates located at 

the reception desk at the main entrance? Will the Contractor's staff each time have to be admitted 

and checked by the Employer's services?

Wykonawca wchodzi na teren budynku (czy ogólnie: na teren terminala BHCT) na podstawie 

wcześniej wykonanej awizacji (obowiązuje go szkolenie z zasad bezpieczeństwa oraz okazanie 

dokumentu potwierdzającego tożsamość), w recepcji wydana zostaje karta dostępu 

umożliwiająca otwarcie głównych ciągów komunikacyjnych.

The contractor enters the premises of the building (or generally: to the BHCT terminal area) on the 

basis of a previously made notification (the contractor is required to be trained in security rules and 

present a document confirming his identity), an access card is issued at the reception desk to open the 

main communication routes.
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W Wymogach Zamawiającego w pkt 3.13. na str 26 Zamawiający zakazuje korzystania z toalet 

zlokalizowanych wewnątrz budynku. Czy Zamawiający dopuści wygospodarowanie takiej toalety/toalet 

w części budynku w której będą wykonywane prace? 

In the Employer's Requirements in point 3.13. on page 26 The Employer prohibits the use of toilets 

located inside the building. Will the Employer allow the arrangement of such a toilet/toilets in the 

part of the building where the works will be performed?

Zamawiający dopuści wygospodarowanie toalety/toalet w części budynku w której będą 

wykonywane prace.

The Employer will allow the arrangement of a toilet/toilets in the part of the building where the works 

will be performed
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W Wymogach Zamawiającego w pkt 3.13. na str 26 Zamawiający zakazuje korzystania z toalet 

zlokalizowanych wewnątrz budynku. Czy dotyczy to również dostępu do wody – niezbędnej do części 

procesów technologicznych?

In the Employer's Requirements in point 3.13. on page 26 The Employer prohibits the use of toilets 

located inside the building. Does this also apply to access to water - necessary for some 

technological processes?

Zamawiający wyjaśnia, że nie dotyczy. The Employer explains that it does not apply.

15
Prosimy o wyjaśnienie zapisów trzeciego akapitu punktu 4.1 Wymogów Zamawiającego. Czy oznacza to 

że nawet cześć w której prowadzone będą prace nie zostanie wyłączona z użytkowania?

Please explain the provisions of the third paragraph of point 4.1 of the Employer's Requirements. 

Does this mean that even the part where the works will be carried out will not be excluded from 

use?

Cały budynek nie zostanie wyłączny z użytkowania, personel Zamawiającego będzie w nim 

przebywał podczas świadczenia pracy. 

Na terenie budowy przekazanym Wykonawcy nie będzie przebywał personel Zamawiającego 

(pracownicy będą relokowani z terenu budowy).

The entire building will not be excluded from use, the Employer's staff will stay in it during the 

performance of work. 

The Employer's personnel will not be present on the construction site handed over to the Contractor 

(employees will be relocated from the construction site).
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W treści RFQ w pkt D zamawiający oczekuje od oferenta określenia wysokości kar jakie będą 

przysługiwały Zamawiającemu z tytułu opóźnienia w stosunku do terminu zakończenia każdej z faz. 

Prosimy o zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”.

In the content of the RFQ in point D, the contracting authority expects the bidder to specify the 

amount of penalties that the contracting authority will be entitled to for delays in relation to the 

date of completion of each phase. Please change the word "delays" to "delayes caused by 

Contractor"

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę The Employer does not agree to the proposed change
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W treści RFQ w pkt D zamawiający oczekuje od oferenta określenia wysokości kar jakie będą 

przysługiwały Zamawiającemu z tytułu opóźnienia w stosunku do terminu zakończenia każdej z faz. Jaki 

wpływ na ocenę oferty będzie miało to określenie przez Wykonawcę?

In the content of the RFQ in point D, the contracting authority expects the bidder to specify the 

amount of penalties that the contracting authority will be entitled to for delays in relation to the 

date of completion of each phase. What impact will this determination by the Contractor have on 

the evaluation of the offer?

Jest to jedno z kryteriów oceny ofert, zgodnie z pkt. 8.5 Zapytania Ofertowego (RFQ). 

Szczegółowych kryteriów oceny ofert Zamawiający nie ujawnia.

This is one of the tender evaluation criteria, in accordance with point 8.5 Request for Proposals (RFQ). 

The Ordering Party does not disclose detailed criteria for evaluation of tenders.
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W treści RFQ Zamawiający oczekuje od oferenta określenia wartości robót dla całego projektu. Jaki 

wpływ na ocenę oferty będzie miało to określenie przez Wykonawcę?

In the content of the RFQ, the Employer expects the bidder to specify the value of works for the 

entire project. What impact will this determination by the Contractor have on the evaluation of the 

offer?

Szczegółowych kryteriów oceny ofert Zamawiający nie ujawnia. The Employer does not disclose detailed criteria for evaluation of tenders.

19
W treści RFQ w pkt D zamawiający oczekuje od oferenta określenia długości trwania w dniach 

kalendarzowych każdej z faz. Jaki wpływ na ocenę oferty będzie miało to określenie przez Wykonawcę?

In the content of the RFQ in point D, the contracting authority expects the tenderer to specify the 

duration in calendar days of each phase. What impact will this determination by the Contractor 

have on the evaluation of the offer?

Szczegółowych kryteriów oceny ofert Zamawiający nie ujawnia. The Employer does not disclose detailed criteria for evaluation of tenders.
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Jakie będą kryteria oceny ofert złożonych w ramach postępowania? Jaki wpływ na ocenę i wybór oferty 

będą miały poszczególne parametry przedstawione w ofercie?

What will be the criteria for evaluating tenders submitted under the procedure? What impact will 

the individual parameters presented in the offer have on the evaluation and selection of the offer?
Szczegółowych kryteriów oceny ofert Zamawiający nie ujawnia. The Employer does not disclose detailed criteria for evaluation of tenders.
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W treści RFQ, w części dotyczącej komunikacji Zamawiający pkt 6.5 wskazuje, że wszystkie dokumenty 

powinny zostać przetłumaczone na język polski. Prosimy o umożliwienie złożenia dokumentów również 

w innych językach z uwagi na krótki termin oczekiwany do złożenia oferty przez Zamawiającego.

In the content of the RFQ, in the part concerning communication, point 6.5, the Employer indicates 

that all documents should be translated into Polish. Please allow the submission of documents also 

in other languages due to the short deadline for submission of the offer by the Ordering Party.

Termin na złożenie oferty został wydłużony (zmiana z 13.03.2023 na 20.03.2023).

Tłumaczenie dokumentów na język polski nie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego.

Deadline for submitting an offer has been extended (changed from March 13, 2023 to March 20, 

2023).

Translation of documents into Polish does not have to be done by a sworn translator.
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20. W treści RFQ, w pkt 7.6 zachowuje sobie prawo wprowadzenia zmian do dokumentacji 

przetargowej. Czy po wprowadzeniu takich zmian umożliwi odniesienie się do nich Oferentom – 

możliwość zadania pytań? Jeśli tak to w jakim czasie od ich opublikowania.

"7.4 Zamawiający odniesie się do nich w formie tabeli pytań i odpowiedzi opublikowanej na stronie 

Przetargu najpóźniej w dniu wskazanym w Harmonogramie Przetargu, przy czym pytania będą 

przedstawione w formie zanonimizowanej. Zamawiający nie będzie odpowiadał na pytania i 

propozycje zmian bezpośrednio do osób/firm je zadających."

Wykonawca ma możliwość zadawania pytań w postępowaniu przetargowym drogą mailową, 

zgodnie z zasadami RFQ.
The contractor has the posibility to ask questions by e-mail, according to RFQ
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W treści RFQ, w pkt 8.5 Zamawiający wskazuje które części oferty będą brane pod uwagę przy 

weryfikacji ofert nie wskazuje jednak sposobu i wagi poszczególnych elementów. Czy Zamawiający 

wskaże w szczegółach w jaki sposób będzie oceniał opisane w tym punkcie RFQ elementy?

In the content of the RFQ, in point 8.5, the Employer indicates which parts of the offer will be taken 

into account when verifying the offers, but does not indicate the method and weight of individual 

elements. Will the Employer indicate in detail how it will assess the elements described in this point 

of the RFQ?

Zamawiający nie ujawnia szczegółów dotyczących sposobu weryfikacji ofert. The Employer does not disclose details of the method of verification of bids.
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W Wymogach Zamawiającego w pkt. 4.3 Zamawiający wskazuje lokalizację zapłaczą Wykonawcy. Czy w 

tym miejscu jest możliwość podłączenia mediów tj woda, kanalizacja sanitarna prąd? Jeśli tak to 

prosimy o wskazanie ewentualnego miejsca włączenia.

In the Employer's Requirements in point 4.3 The Employer indicates the location of the Contractor's 

payment. Is there a possibility to connect utilities, i.e. water, sanitary sewage, electricity in this 

place? If so, please indicate the possible place of inclusion.

W Wymogach Zamawiającego nastąpiła zmiana i wskazane zostało inne miejsce na zaplecze 

Wykonawcy, z możliwością podłączenia mediów: wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej. 

There was a change in the Employer's Requirements and a different place was indicated for the 

Contractor's backup, with the possibility of connecting media: water, sanitary sewage system, 

electricity.

25
W Wymogach Zamawiającego w pkt. 4.3 Zamawiający wskazuje lokalizację zapłaczą Wykonawcy. Czy 

Zamawiający dopuści inną lokalizację zaplecza?

In the Employer's Requirements in point 4.3 The Employer indicates the location of the Contractor's 

payment. Will the Employer allow for a different location of the back-up facilities?

W Wymogach Zamawiającego nastąpiła zmiana i wskazane zostało inne miejsce na zaplecze 

Wykonawcy, z możliwością podłączenia mediów: wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej. 

There was a change in the Employer's Requirements and a different place was indicated for the 

Contractor's backup, with the possibility of connecting media: water, sanitary sewage system, 

electricity.

26

W Wymogach Zamawiającego w pkt. 4.4 Zamawiający oczekuje satysfakcjonującego go zabezpieczenia 

przed niedogodnościami wynikającymi z z hałasu, wibracji, oświetlenia, pylenia podczas wierceń, kurzu, 

pyłów, piasku i tym podobnych nie precyzując poziomów oczekiwanych zanieczyszczeń, natężeń hałasu, 

światła itp. Prosimy o uszczegółowienie do konkretnych wartości tych przytoczonych parametrów.

In the Employer's Requirements in point 4.4 The Employer expects satisfactory protection against 

inconveniences resulting from noise, vibrations, lighting, dust during drilling, dust, dust, sand and 

the like without specifying the levels of expected pollution, noise intensity, light, etc. Please specify 

the specific values of these parameters.

W Wymogach Zamawiającego nastąpiła zmiana treści w pkt 4.4 "Wykonawca zobowiązany jest do 

podjęcia środków ograniczających niedogodności wynikające z hałasu, wibracji, oświetlenia, 

pylenia podczas wierceń, kurzu, pyłów, piasku i tym podobnych w stopniu satysfakcjonującym 

Zamawiającego."

In the Employer's Requirements, the content of point 4.4 "The Contractor is obliged to take measures 

to reduce the inconvenience resulting from noise, vibration, lighting, dust during drilling, dust, dust, 

sand and the like to the satisfaction of the Employer."

27

W Wymogach Zamawiającego w pkt. 4.4 Zamawiający oczekuje eliminacji wpływy Wykonawcy na 

operacje terminalowe. Czy codzienna kolejka przed wejściem do budynku pracowników Wykonawcy 

będzie traktowana jako utrudnienie tych operacji, Jeśli w skutek procesu awizacji i dostępu do terenu 

budowy personelu Wykonawcy wydłużeniu ulegnie czas oczekiwania na wejście do budynku 

administracyjnego personelu Zamawiającego bądź innych osób związanych z pracami i/lub kontrola na 

terenie Terminala?

In the Employer's Requirements in point 4.4 The Employer expects the Contractor's influence on 

terminal operations to be eliminated. Will the daily queue of the Contractor's employees in front of 

the entrance to the building of the Contractor's employees be treated as an impediment to these 

operations, If as a result of the notification process and access to the construction site of the 

Contractor's personnel, the waiting time for the Employer's personnel or other persons related to 

the works to enter the administration building and/or the inspection on in the Terminal area?

Proces wchodzenia do budynku pracowników Wykonawcy nie będzie traktowany jako utrudnianie 

operacji terminalowych.

Process of entering the building by the Contractor's employees will not be treated as obstructing 

terminal operations.

28

W Wymogach Zamawiającego w pkt. 5.6 Zamawiający oczekuje koordynacji ze stronami trzecimi. 

Prosimy o jasne wskazanie tych stron, ich zakresu robót/czynności, okresu w jakim będą prowadzone 

oraz zakresu interakcji pomiędzy Zakresem Wykonawcy i Strony Trzeciej.

In the Employer's Requirements in point 5.6 The Purchaser expects coordination with third parties. 

Please clearly indicate these parties, their scope of works/activities, the period in which they will be 

carried out and the scope of interaction between the Scope of the Contractor and the Third Party.

Nie ma potrzeby takiego wskazania na tym etapie. Zapis w szczególności dotyczy koordynacji ze 

stronami realizującymi dostawy i montaż w ramach zakupów inwestorskich (meble, sprzęt IT) - to 

odbędzie się w nawiązaniu do Harmonogramu ofertowego (tj. Harmonogramu Ogólnego, 

docelowo: Harmonogramu Szczegółowego, czyli załącznika do Umowy), który Wykonawca ma 

przedstawić razem z ofertą.

There is no need for such an indication at this stage. The provision applies in particular to coordination 

with parties performing deliveries and assembly as part of investor purchases (furniture, IT equipment) 

- it will take place in relation to the Tender Schedule (i.e. the General Schedule, ultimately: the Detailed 

Schedule, i.e. the Annex to the Agreement), which the Contractor is to present together with the offer.

29

W Wymogach Zamawiającego w pkt. 7.5 Zamawiający wskazuje sposób utylizacji materiałów z 

rozbiórki, ale wspomina również o materiał ach przekazanych Zamawiającemu. Jakie materiały z 

rozbiórki należy przekazać Zamawiającemu?

In the Employer's Requirements in point 7.5 The Employer indicates the method of disposal of 

demolition materials, but also mentions the materials provided to the Employer. What demolition 

materials should be handed over to the Employer?

Zamawiający wskazuje, jako materiały do przekazania Zamawiającemu, w szczególności: lampy, 

oprawy oświetlenie awaryjne, oświetlenie LED, pojedyncze elementy elektryki, gniazda, włączniki, 

elementy wyposażenia szaf (zabezpieczenia, elementy automatyki i sterowania); drzwi, zamki, 

klamki, wkładki, wylewki, pojedyncze klimatyzatory; osprzęt elektryczny (włączniki, gniazdka, 

wyposażenia szaf elektrycznych), oświetlenie łazienek; elementy armatury sanitarnej(baterie, 

filtry). Inne drobne wyposażenie do ustalenia z wykonawcą.

The Ordering Party indicates as materials to be provided to the Ordering Party, in particular: lamps, 

emergency lighting fittings, LED bulbs, individual electrical components, sockets, switches, elements of 

cabinet equipment (security, automation and control elements); doors, locks, handles, inserts, spouts, 

single air conditioners; electrical equipment (switches, sockets, electrical cabinet equipment), 

bathroom lighting; elements of sanitary fittings (batteries, filters). Other minor equipment to be 

agreed with the contractor.

30
W jakim stanie zostanie przekazany teren budowy? Czy obowiązkiem Wykonawcy jest wyniesienie 

mebli, które obecnie znajdują się w pomieszczeniach przeznaczonych do przebudowy?

In what condition will the construction site be handed over? Is it the Contractor's duty to remove 

the furniture that is currently in the rooms intended for redevelopment?

Zamawiający usunie przed przekazaniem terenu budowy potrzebne mu meble czy sprzęt IT. 

Elementy pozostawione będą z przeznaczeniem na utylizację, ale po potwierdzeniu z 

Przedstawicielem Zamawiającego podczas przekazania terenu budowy (z wyłączeniem elementów 

z listy materiałów do przekazania Zamawiającemu podczas demontaży).  

The Employer shall remove the necessary furniture or IT equipment before handing over the 

construction site. The elements will be left for disposal, but after confirmation with the Employer's 

Representative during the handover of the construction site (excluding elements from the list of 

materials to be handed over to the Employer during disassembly).



31 Prosimy o przekazanie listy materiałów do przekazania Zamawiającemu. Please provide a list of materials to be provided to the Ordering Party.

Zamawiający wskazuje, jako materiały do przekazania Zamawiającemu, w szczególności: lampy, 

oprawy oświetlenie awaryjne, oświetlenie LED, pojedyncze elementy elektryki, gniazda, włączniki, 

elementy wyposażenia szaf (zabezpieczenia, elementy automatyki i sterowania); drzwi, zamki, 

klamki, wkładki, wylewki, pojedyncze klimatyzatory; osprzęt elektryczny (włączniki, gniazdka, 

wyposażenia szaf elektrycznych), oświetlenie łazienek; elementy armatury sanitarnej.(baterie, 

filtry). Inne drobne wyposażenie do ustalenia z wykonawcą.

The Ordering Party indicates as materials to be provided to the Ordering Party, in particular: lamps, 

emergency lighting fittings, LED bulbs, individual electrical components, sockets, switches, elements of 

cabinet equipment (security, automation and control elements); Doors, locks, handles, inserts, spouts, 

single air conditioners; electrical equipment (switches, sockets, electrical cabinet equipment), 

bathroom lighting; elements of sanitary fittings (batteries, filters). Other minor equipment to be 

agreed with the contractor.

32 Gdzie należy przekazać/złożyć materiały które Zamawiający chce otrzymać i/lub odzyskać?
Where should the materials that the Ordering Party wants to receive and/or recover be 

delivered/submitted?
W miejsce wskazane przez Przedstawiciela Zamawiającego, w budynku administracyjnym. In the place indicated by the Employer's Representative, in the administration building.

33

W Wymogach Zamawiającego w pkt. 7.6 Zamawiający zaznacza, że zastosowane rozwiązania i 

Urządzenia pod względem jakości i funkcji powinny być analogiczne i w pełni kompatybilne z 

Urządzeniami już funkcjonującymi na terminalu. Prosimy o przekazanie pełnej listy urządzeń jakie 

obecnie funkcjonują na obiekcie, a w ramach Zadania Wykonawca ma obowiązek dostawy 

zainstalowania podobnych urządzeń. Prosimy by w przekazanej liście materiałów i urządzeń uwzględnić 

parametry które będą oceniane pod kątem analogii.

In the Employer's Requirements in point 7.6 The Ordering Party points out that the solutions and 

Devices used in terms of quality and functions should be analogous and fully compatible with the 

Devices already operating on the terminal. Please provide a full list of devices that are currently 

operating at the facility, and as part of the Task, the Contractor is obliged to deliver and install 

similar devices. Please include the parameters that will be assessed in terms of analogy in the list of 

materials and devices provided.

Zamawiający uzupełnił w Wymogach Zamawiającego, że zastosowane rozwiązania i Urządzenia 

pod względem jakości i funkcji powinny być analogiczne i w pełni kompatybilne z Urządzeniami już 

funkcjonującymi na terminalu i/lub zgodne z Projektem.

The Employer supplemented in the Employer's Requirements that the solutions and Devices used in 

terms of quality and functions should be analogous and fully compatible with the Devices already 

operating at the terminal and/or compliant with the Design.

34

W Wymogach Zamawiającego w pkt. 7.6 Zamawiający zaznacza, że wszelkie urządzenia i instalacje oraz 

tam, gdzie to jest technicznie i operacyjnie uzasadnione powinny być zaprojektowane z uwzględnieniem 

30% rezerwy. Czy oznacza to że zaprojektowane instalacje w dokumentacji technicznej udostępnionej 

przez Zamawiającego nie spełniają tego warunku?

In the Employer's Requirements in point 7.6 The Employer points out that all devices and 

installations, and where it is technically and operationally justified, should be designed with a 30% 

reserve. Does this mean that the designed installations in the technical documentation provided by 

the Employer do not meet this condition?

Pkt 7.6 Wymogów Zamawiającego został skorygowany. Point 7.6 of the Employer's Requirements is corrected.
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W Wymogach Zamawiającego w pkt. 7.6 Zamawiający zaznacza, że wszelkie urządzenia i instalacje oraz 

tam, gdzie to jest technicznie i operacyjnie uzasadnione powinny być zaprojektowane z uwzględnieniem 

30% rezerwy. Prosimy o wskazanie części w których należy przeprojektować urządzenia i instalacje z 

technicznie i operacyjnie uzasadnionego punktu widzenia. Wykonawca nie może założyć w chwili 

obecnej co dla Zamawiającego jest uzasadnieniem.

In the Employer's Requirements in point 7.6 The Employer points out that all devices and 

installations, and where it is technically and operationally justified, should be designed with a 30% 

reserve. Please indicate the parts in which devices and installations should be redesigned from a 

technically and operationally justified point of view. The Contractor cannot assume at the moment 

what is the justification for the Employer.

Pkt 7.6 Wymogów Zamawiającego zostaje skorygowany. Point 7.6 of the Employer's Requirements is corrected.
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W Wymogach Zamawiającego w pkt. 7.6 Zamawiający zaznacza, że należy kontynuować już istniejący 

system BMS PME – prosimy o udostępnienie szczegółów systemów w celu oszacowania poziomu 

koniecznej ingerencji i pracy nad dostosowaniem sygnałów z nowo wbudowanych urządzeń do 

istniejącego systemu.

In the Employer's Requirements in point 7.6 The Employer points out that the existing BMS PME 

system should be continued - please provide details of the systems in order to estimate the level of 

necessary intervention and work on adapting the signals from the newly built devices to the 

existing system.

W opinii Zamawiającego projekt Automatyki i BMS (stanowiący część projektu wykonawczego) 

jest opracowany w stopniu odpowiednim. Jeżeli w opinii Wykonawcy, jest wskazane wykonanie 

dodatkowych projektów/opracowań, Wykonawca powinien zrobić odpowiednie założenia do ceny 

ofertowej. 

In the opinion of the Employer, the Automation and BMS design (which is part of the detailed design) is 

developed to an appropriate degree. If, in the opinion of the contractor, it is advisable to perform 

additional designs/studies, the contractor should make appropriate assumptions for the offer price.

37

W projekcie „Automatyka i BMS” pkt. III.4. 1 i III.4.2 znajduje się zapis „ Należy zaprojektować 

możliwość swobodnej modyfikacji harmonogramów pracy dla poszczególnych systemów instalacji i 

urządzeń z poziomu grafik systemowych systemu BMS.” – prosimy o wskazanie na jakim etapie 

realizacji należy wykonać taki projekt, jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że wymagania stawiane 

tego typu grafikom zawierają się wyłącznie w zbiorze funkcjonalnym opisanym w projekcie, jeżeli tak 

nie jest, wówczas prosimy o dostarczenie listy zmiennych do monitorowania w systemie BMS 

(jednocześnie informując, że jej brak na tym etapie generował będzie problem dla oferenta z doborem 

urządzeń oraz podczas realizacji powodował będzie istotne opóźnienia).

In the "Automation and BMS" project, point III.4. 1 and III.4.2 there is a provision "It is necessary to 

design the possibility of free modification of work schedules for individual installation systems and 

devices from the level of system graphics of the BMS system." – please indicate at what stage of 

implementation such a project should be made, at the same time please confirm that the 

requirements for this type of graphics are contained only in the functional set described in the 

project, if this is not the case, then please provide a list of variables to be monitored in the BMS 

system (at the same time informing that its absence at this stage will generate a problem for the 

bidder with the selection of devices and during implementation will cause significant delays).

W opinii Zamawiającego projekt Automatyki i BMS (stanowiący część projektu wykonawczego) 

jest opracowany w stopniu odpowiednim. Jeżeli w opinii Wykonawcy, jest wskazane wykonanie 

dodatkowych projektów/opracowań, wykonawca powinien zrobić odpowiednie założenia do ceny 

ofertowej. Wykonawca powinien przygotować Harmonogram do oferty zawierający terminy 

realizacji poszczególnych zadań. 

Wykonawca powinien do oferty przyjąć wyspecyfikowanych w projekcie producentów. 

Zamawiający na etapie negocjacji, po złożeniu ofert, dopuszcza rozmowę o możliwych zmianach 

(materiały równoważne), zgodnie z zapisami z Wymogów Zamawiającego.

In the opinion of the Employer, the Automation and BMS design (which is part of the detailed design) is 

developed to an appropriate degree. If, in the opinion of the contractor, it is advisable to perform 

additional designs/studies, the contractor should make appropriate assumptions for the offer price. 

The contractor should prepare a Schedule for the offer containing the dates implementation of 

individual tasks.

The contractor should include in the offer the manufacturers specified in the design. The Employer at 

the negotiation stage, after submitting the offers, allows for discussion on possible changes (equivalent 

materials), in accordance with the provisions of the Employer's Requirements.

38
Prosimy o udostępnienie dokumentacji w formie elektronicznej pliki DWG w celu weryfikacji 

przedmiarów.
Please provide the documentation in electronic form as DWG files in order to verify the take-offs. Zamawiający udostępnił dokumentację projektową w formacie dwg na stronie www przetargu. The Employer provided design documentation in dwg format on the tender website.

39 Prosimy o udostępnienie 2_P-21-6-PO.3_Formularz_Oferty_20230215 w wersji edytowalnej (Word) Please provide 2_P-21-6-PO.3_Formularz_Oferty_20230215 in an editable version (Word) Zamawiający udostępnił Formularz Oferty w wersji edytowalnej na stronie www przetargu. The Employer provided the Tender Form in an editable version on the tender website.

40
Prosimy o udostępnienie planu fazowania Ark. A465_PW_A_Z_102_Etapowanie_Phasing 

wymienionego dokumencie 4_P-21-6-PO.3_Wymogi_Zamawiajacego_20230215 strona 29

Please share the Ark chamfer plan. A465_PW_A_Z_102_Phasing_Phasing of the mentioned 

document 4_P-21-6-PO.3_Ordering_Requirements_20230215 page 29

Zamawiający udostępnił wskazany plik w wersji edytowalnej na stronie www przetargu (element 

dokumentacji projektowej projektu wykonawczego). 

The Employer shall provide the Bid Form in an editable version on the tender website (element of the 

design documentation of the detailed design).
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Czy Wykonawca ma uwzględnić w harmonogramie wykonania robót uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie dla każdej z 2 faz realizacji tzn. faza 1, faza 2?

Should the Contractor include in the works schedule obtaining an occupancy permit for each of the 

2 phases of implementation, i.e. phase 1 and phase 2?

Wykonawca w harmonogramie do Oferty nie ma uwzględniać procedury uzyskania PnU.

Dla uniknięcia wątpliwości w terminie, o którym mowa w par. 7 ust 1 Umowy, Czas na Wykonanie 

nie obejmuje uzyskania decyzji administracyjnej o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie.

The Contractor's schedule for the Tender is not to include the procedure for obtaining the PnU.

For the avoidance of doubt, within the time limit referred to in par. 7 section 1 of the Agreement, Time 

for Completion does not include obtaining an administrative decision to grant an occupancy permit.

Zwracamy się z prośbą o zamianę warunków udziału w postępowaniu:

JEST

C2-1 w okresie ostatnich 5 lat przed datą publikacji niniejszego Zapytania Ofertowego, wybudowali oraz 

przeprowadzili rozruch i zakończone pozytywnym protokołem odbioru oddanie do użytkowania, pełniąc 

funkcję Generalnego Wykonawcy na co najmniej dwóch (2) inwestycjach, których zakres obejmował 

przebudowę lub remont, w zakresie m.in. robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych, pomieszczeń wraz 

z wykonaniem aranżacji wnętrz, w budynku o funkcjach biurowo-administracyjnych, handlowych i/lub 

hotelowych, dla powierzchni użytkowej co najmniej 700m2 każda,

C2-2 w okresie ostatnich 5 lat przed datą publikacji niniejszego Zapytania ofertowego należycie 

wykonali pełniąc funkcję Generalnego Wykonawcy co najmniej dwie (2) roboty budowlane o wartości 

nie mniejszej niż 3 mln PLN (trzy miliony złotych) każda, polegające na wybudowaniu, przeprowadzeniu 

rozruchu, wykonaniu fit-out’ów i oddaniu do użytkowania jako Generalny

Wykonawca, dla obiektów budowlanych o funkcji biurowej, handlowej i/lub hotelowej, w rozumieniu 

Ustawy Prawo budowlane, zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej.

ZMIANA NA

C2-1 w okresie ostatnich 5 lat  8 lat przed datą publikacji niniejszego Zapytania Ofertowego, 

wybudowali oraz przeprowadzili rozruch i zakończone pozytywnym protokołem odbioru oddanie do 

użytkowania, pełniąc

funkcję Generalnego Wykonawcy na co najmniej dwóch (2) inwestycjach, których zakres obejmował 

przebudowę lub remont lub budowie w zakresie m.in. robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych, 

pomieszczeń

wraz z wykonaniem aranżacji wnętrz, w budynku o funkcjach biurowo-administracyjnych, handlowych 

i/lub hotelowych, edukacyjnych dla powierzchni użytkowej co najmniej 700m2 każda,

C2-2 w okresie ostatnich 5 lat  8 lat przed datą publikacji niniejszego Zapytania ofertowego należycie 

wykonali pełniąc funkcję Generalnego Wykonawcy co najmniej dwie (2) roboty budowlane o wartości

nie mniejszej niż 3 mln PLN (trzy miliony złotych) każda, polegające na wybudowaniu, przeprowadzeniu 

rozruchu, wykonaniu fit-out’ów i oddaniu do użytkowania jako Generalny

Wykonawca, dla obiektów budowlanych o funkcji biurowej, handlowej i/lub hotelowej, edukacyjnych w 

rozumieniu

Ustawy Prawo budowlane, zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej.

Ta zmiana pozwoli wziąć udział wykonawcy w w/w postępowaniu, co wpłynie na zwiększenie 

konkurencyjności i zmniejszenie ceny 

41

Zamawiający zmienia poniższy warunek C2 w RFQ na następujący (w nawiązaniu również do 

pytania nr 43 poniżej): 

"C2-1 w okresie ostatnich ośmiu (8) lat przed datą publikacji niniejszego Zapytania Ofertowego, 

należycie wykonali oraz przeprowadzili rozruch i zakończone pozytywnym protokołem odbioru 

oddanie do użytkowania, pełniąc funkcję Generalnego Wykonawcy, na co najmniej jednej (1) 

inwestycji, której zakres obejmował przebudowę i/lub remont, w zakresie m.in. robót 

ogólnobudowlanych i instalacyjnych, pomieszczeń wraz z wykonaniem aranżacji wnętrz, w 

budynku o funkcji administracyjnej i/lub biurowej i/lub  handlowej i/lub edukacyjnej i/lub 

hotelowej, dla powierzchni użytkowej co najmniej 700m2 każda,

C2-2 w okresie ostatnich ośmiu (8) lat przed datą publikacji niniejszego Zapytania ofertowego 

należycie wykonali, pełniąc funkcję Generalnego Wykonawcy, co najmniej dwie (2) roboty 

budowlane o wartości nie mniejszej niż 3 mln PLN (trzy miliony złotych) każda, polegające na 

wybudowaniu i/lub przebudowaniu i/lub dobudowaniu i/lub nadbudowaniu i/lub rozbudowaniu, 

przeprowadzeniu rozruchu, wykonaniu fit-out’ów (kompleksowego wykończenia powierzchni) i 

oddaniu do użytkowania jako Generalny Wykonawca, dla obiektów budowlanych o funkcji 

administracyjnej i/lub biurowej i/lub handlowej i/lub edukacyjnej i/lub hotelowej, w rozumieniu 

Ustawy Prawo budowlane, zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej"

The Employer changes the following C2 condition in the RFQ to the following (also with reference to 

question no. 43 below):

"C2-1 during the last eight (8) years before the date of publication of this Request for Proposals, they 

duly performed and carried out commissioning and commissioning, completed with a positive 

acceptance report, as the General Contractor of at least one (1) investment, the scope of which 

included reconstruction and/or renovation in the field of, among others, general construction and 

installation works of rooms, including interior arrangement, in a building with office and/or  

administrative and/or commercial and/or educational and/or hotel functions, for a usable area of at 

least 700m2 each, 

C2-2 during the last eight (8) years before the date of publication of this Request for Proposals, as the 

General Contractor, duly performed at least two (2) construction works worth not less than PLN 3 

million (three million zlotys) each, consisting of construction and/or rebuilding and/or adding and/or 

superstructure and/or extending, commissioning, fit-out (comprehensive surface finish) and 

commissioning as the General Contractor, of construction works, in buildings including interior 

arrangement, in a building with administrative and/or office and/or commercial and or educational 

and/or hotel functions within the meaning of the Construction Law, located within the European 

Union."

"We are asking you to change the conditions of participation in the proceedings:

IS

C2-1, in the last 5 years before the date of publication of this Request for Proposal, built and 

carried out commissioning and commissioning completed with a positive acceptance protocol, 

acting as the General Contractor on at least two (2) investments, the scope of which included 

reconstruction or renovation, among others general construction and installation works, rooms 

with interior design, in a building with office-administrative, commercial and/or hotel functions, for 

a usable area of at least 700m2 each,

C2-2 in the last 5 years prior to the date of publication of this Request for Proposal, as the General 

Contractor, duly performed at least two (2) construction works worth not less than PLN 3 million 

(three million zlotys) each, consisting in the construction, commissioning, execution of fit-outs and 

commissioning as General

Contractor, for buildings with an office, commercial and/or hotel function, within the meaning of 

the Construction Law Act, located in the European Union.

CHANGE ON

C2-1 in the last 5 years 8 years before the date of publication of this Request for Proposal, built and 

carried out commissioning and commissioning completed with a positive acceptance protocol, 

performing

the function of the General Contractor on at least two (2) investments, the scope of which included 

reconstruction or renovation or construction in the scope of e.g. general construction and 

installation works, rooms

along with the interior design, in a building with office and administrative, commercial and/or hotel 

functions, and educational for a usable area of at least 700m2 each,

C2-2 in the last 5 years 8 years before the date of publication of this Request for Proposal, duly 

performed as the General Contractor at least two (2) construction works worth

not less than PLN 3 million (three million zlotys) each, consisting of construction, start-up, fit-outs 

and commissioning as General

Contractor, for buildings with an office, commercial and/or hotel function, educational within the 

meaning of

of the Construction Law Act, located in the European Union.

This change will allow the contractor to participate in the above-mentioned procedure, which will 

increase competitiveness and reduce the price "
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Par. 3 ust. 1  lit. d) Umowy –  roboty dodatkowe a termin zakończenia robót.

 Wykonawca nie może przyjąć na siebie zobowiązania,  że zwiększenie zakresu przedmiotowego Umowy  

w tym stopniu  (o 20%) nie będzie miało wpływu na umówiony termin zakończenia Robót.

 To jest uzależnione o charakteru tych robót i kiedy zostaną one zlecone.

Par. 3 sec. 1 lit. d) Agreements - additional works and the date of completion of works.

The Contractor cannot assume the obligation that increasing the scope of the Agreement to this 

extent (by 20%) will not affect the agreed date of completion of the Works.

It depends on the nature of these works and when they will be commissioned.

Ponieważ nie ma pytania, Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi. Since there is no question, the Employer is unable to provide an answer

45

Par. 5 lit. a) Umowy –  przekazanie Ternu Budowy

 Prosimy o doprecyzowania w umowie zapisu o obowiązku Zamawiającego do przekazania Ternu Budowy 

zgodnie z warunkami wskazanymi w Wymogach Zamawiającego  w ciągu np.  3 dni, licząc od daty 

podpisania Umowy.

Par. 5 lit. a) Agreement - transfer of the Construction Site

Please specify in the contract the provision on the Employer's obligation to hand over the 

Construction Site in accordance with the conditions specified in the Employer's Requirements 

within, for example, 3 days from the date of signing the Agreement.

Termin przekazania Terenu Budowy będzie zgodny z Harmonogramem, który będzie stanowić 

załącznik do Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

The date of handing over the Construction Site will be in accordance with the Schedule, which will 

constitute an appendix to the Agreement between the Employer and the Contractor.
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Par. 7 ust. 1 Umowy – czas na wykonanie  przedmiotu umowy

 Umowa nie określa precyzyjnie procedury odbiorowej wobec czego, prosimy o potwierdzenie, że  

dotrzymanie  przez Wykonawcę  „czasu na wykonanie”  stanowi  datę zgłoszenia zakończenia robót,  w 

wyniku którego został dokonany odbiór tych robót przez Zamawiającego.

W szczególności:  „czas na wykonanie” nie będzie obejmował przeszkolenia pracowników 

Zamawiającego, które zostanie przeprowadzone  przez Wykonawcę, w terminie uzgodnionym z 

Zamawiającym, jednakże przed Odbiorem Końcowym (par. 7 ). 

Par. 7 sec. 1 of the Agreement - time to perform the subject of the agreement

The contract does not precisely specify the acceptance procedure, so please confirm that the 

Contractor's compliance with the "time for performance" is the date of notification of the 

completion of the works, as a result of which the acceptance of these works by the Employer was 

made.

In particular: "time for performance" will not include training of the Employer's employees, which 

will be carried out by the Contractor, on a date agreed with the Employer, but before the Final 

Acceptance (paragraph 7).

"Czas na wykonanie" - oznacza w szczególności, że prace budowlano-montażowe zostały 

wykonane oraz instalacje są w pełni funkcjonalne i posiadają wszelkie próby i rozruchy, 

potwierdzone przez Inspektora. Wykonawca w Harmonogramie do oferty powinien przedstawić 

planowane terminy odnośnie odbiorów częściowych i końcowego (zob. wytyczne do 

Harmonogramu w Wymogach Zamawiającego). 

Zamawiający potwierdza, że „czas na wykonanie” nie będzie obejmował przeszkolenia 

pracowników Zamawiającego, które zostanie przeprowadzone  przez Wykonawcę, w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym, zgodnie z Harmonogramem.

Zamawiający potwierdza, że„czas na wykonanie”, w ilości maksymalnie 164 dni kalendarzowych 

(zgodnie z zapisami Wymogów Zamawiającego), oznacza realizację Etapu 1 (potwierdzoną 

obustronnie podpisanym protokołem z Odbioru Częściowego Etapu 1) i Etapu 2  (potwierdzoną 

obustronnie podpisanym protokołem z Odbioru Częściowego Etapu 1) wraz z dopuszczalną 

przerwą między etapami trwającą nie więcej niż 14 dni, potwierdzoną obustronnie podpisanym 

protokołem z Odbioru Końcowego.

"Czas na wykonanie" - oznacza w każdym przypadku, że prace budowlano-montażowe zostały 

wykonane oraz instalacje są w pełni funkcjonalne i uwzględniają każdą próbę i rozpoczęcie, wykonanie 

przez Inspektora. Producent w Harmonogramie do ofert powinien znaleźć terminy dotyczące 

odbiorców częściowych i efektów (zob. wytyczne do Harmonogramu w Wymogach odbiorców).

Wykonawca potwierdził, że „czas na wykonanie” nie będzie wymagał przeszkolenia pracowników 

zamawiającego, które zostaną wykonane przez Wykonawcę, w terminie uzgodnionym z 

Zamawiającym, zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca potwierdził, że „czas na wykonanie”, w ilości maksymalnie 164 dni kalendarzowych 

(zgodnie z zapisami Wymogów), oznacza ustanowienie Etapu 1 (potwierdzoną obustronnie 

podpisanym protokołem z Odbioru Częściowego Etapu 1) i Etapu 2 (potwierdzoną obustronnie 

podpisanym protokołem z Odbioru Częściowego Etapu 1) wraz z dopuszczalną przerwą między etapami 

trwającą nie więcej niż 14 dni, potwierdzoną obustronnie podpisanym protokołem z Odbioru 

Końcowego.
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Bardzo proszę o odpowiedź czy uznają Państwo za spełniony warunek C2 [Doświadczenie]

C2-1 w okresie ostatnich 5 lat przed datą publikacji niniejszego Zapytania Ofertowego, wybudowali oraz 

przeprowadzili rozruch i zakończone pozytywnym protokołem odbioru oddanie do użytkowania, pełniąc 

funkcję Generalnego Wykonawcy na co najmniej dwóch (2) inwestycjach, których zakres obejmował 

przebudowę lub remont, w zakresie m.in. robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych, pomieszczeń wraz 

z wykonaniem aranżacji wnętrz, w budynku o funkcjach biurowo-administracyjnych, handlowych i/lub 

hotelowych, dla powierzchni użytkowej co najmniej 700m2 każda,

Jeśli wykonaliśmy następujące roboty:

 1.Wykonanie przebudowy istniejących pomieszczeń w budynku nr 14 (stacja elektryczna S-3) na terenie 

Grupy LOTOS  SA na stołówkę  zakładową z częścią kuchenną wraz z dostawę niezbędnego wyposażenia 

zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i dokumentacją wykonawczą. Zakres prac obejmował 

wykonanie m.in: robót rozbiórkowych, robót budowlanych, instalacji sanitarnych, instalacji wentylacji i 

klimatyzacji, instalacji elektrycznych, wyposażenia obiektu (gastronomiczne i użytkowe). Powierzchnia 

całkowita:2114,0 m2, Pow. użytkowa stołówki  z zapleczem  części socjalnej:         221,89 m2

 2.Przebudowa i rozbudowa istniejącego skrzydła (parterowego budynku) EUH-E w Elblągu na nowy 

trzykondygnacyjny budynek oraz dostawa wyposażenia i sprzętu na potrzeby Centrum Dydaktyki i 

Symulacji Medycznej. Zakres prac obejmował wykonanie min: Robót rozbiórkowych, konstrukcyjno-

budowlanych, przyłączy  i instalacji wewnętrznych, w tym instalacji gazów medycznych i wentylacji, 

instalacji debriefingu i monitoringu; Zagospodarowania terenu, w tym ciągów pieszo jezdnych; Dostawę 

i montaż wyposażenia, sprzętu i urządzeń na potrzeby Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.

               Powierzchnia użytkowa 2 123,27 m2

Zamawiający zmienia poniższy warunek C2 w RFQ na następujący (w nawiązaniu również do 

pytania nr 41 wyżej): 

"C2-1 w okresie ostatnich ośmiu (8) lat przed datą publikacji niniejszego Zapytania Ofertowego, 

należycie wykonali oraz przeprowadzili rozruch i zakończone pozytywnym protokołem odbioru 

oddanie do użytkowania, pełniąc funkcję Generalnego Wykonawcy, na co najmniej jednej (1) 

inwestycji, której zakres obejmował przebudowę i/lub remont, w zakresie m.in. robót 

ogólnobudowlanych i instalacyjnych, pomieszczeń wraz z wykonaniem aranżacji wnętrz, w 

budynku o funkcji administracyjnej i/lub biurowej i/lub  handlowej i/lub edukacyjnej i/lub 

hotelowej, dla powierzchni użytkowej co najmniej 700m2 każda,

C2-2 w okresie ostatnich ośmiu (8) lat przed datą publikacji niniejszego Zapytania ofertowego 

należycie wykonali, pełniąc funkcję Generalnego Wykonawcy, co najmniej dwie (2) roboty 

budowlane o wartości nie mniejszej niż 3 mln PLN (trzy miliony złotych) każda, polegające na 

wybudowaniu i/lub przebudowaniu i/lub dobudowaniu i/lub nadbudowaniu i/lub rozbudowaniu, 

przeprowadzeniu rozruchu, wykonaniu fit-out’ów (kompleksowego wykończenia powierzchni) i 

oddaniu do użytkowania jako Generalny Wykonawca, dla obiektów budowlanych o funkcji 

administracyjnej i/lub biurowej i/lub handlowej i/lub edukacyjnej i/lub hotelowej, w rozumieniu 

Ustawy Prawo budowlane, zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej"

"I would like to ask you to answer whether you consider the C2 condition [Experience] to be 

fulfilled

C2-1, in the last 5 years before the date of publication of this Request for Proposal, built and 

carried out commissioning and commissioning completed with a positive acceptance protocol, 

acting as the General Contractor on at least two (2) investments, the scope of which included 

reconstruction or renovation, among others general construction and installation works, rooms 

with interior design, in a building with office-administrative, commercial and/or hotel functions, for 

a usable area of at least 700m2 each,

If we have done the following works:

1. Reconstruction of the existing rooms in building no. 14 (S-3 electrical station) on the premises of 

Grupa LOTOS SA into a factory canteen with a kitchen area, along with the delivery of the 

necessary equipment in accordance with the approved construction design and execution 

documentation. The scope of work included the execution of, among others: demolition works, 

construction works, sanitary installations, ventilation and air-conditioning installations, electrical 

installations, facility equipment (catering and utility). Total area: 2114.0 m2, pow. usable area of 

the canteen with social facilities: 221.89 m2

2. Reconstruction and extension of the existing wing (one-story building) of EUH-E in Elbląg into a 

new three-story building and delivery of equipment and equipment for the needs of the Center for 

Teaching and Medical Simulation. The scope of works included, among others: demolition, 

construction and construction works, connections and internal installations, including medical gas 

installations and ventilation, debriefing and monitoring installations; Land development, including 

pedestrian routes; Delivery and assembly of equipment, equipment and devices for the needs of 

the Didactics and Medical Simulation Center.

                Usable area 2,123.27 m2"

The Employer changes the following C2 condition in the RFQ to the following (also with reference to 

question No. 41 above):

"C2-1 during the last eight (8) years before the date of publication of this Request for Proposals, they 

duly performed and carried out commissioning and commissioning, completed with a positive 

acceptance report, as the General Contractor of at least one (1) investment, the scope of which 

included reconstruction and/or renovation in the field of, among others, general construction and 

installation works of rooms, including interior arrangement, in a building with office and/or  

administrative and/or commercial and/or educational and/or hotel functions, for a usable area of at 

least 700m2 each, 

C2-2 during the last eight (8) years before the date of publication of this Request for Proposals, as the 

General Contractor, duly performed at least two (2) construction works worth not less than PLN 3 

million (three million zlotys) each, consisting of construction and/or rebuilding and/or adding and/or 

superstructure and/or extending, commissioning, fit-out (comprehensive surface finish) and 

commissioning as the General Contractor, of construction works, in buildings including interior 

arrangement, in a building with administrative and/or office and/or commercial and or educational 

and/or hotel functions within the meaning of the Construction Law, located within the European 

Union."
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Par. 7 ust. 1 Umowy – czas na wykonanie  przedmiotu umowy

 Z uwagi na krótki okres wykonywania robót  prosimy aby „czas na ukończenie” zdefiniowany jak 

powyżej  nie obejmował  przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej, która zostanie 

przekazana Zamawiającemu jako warunek dokonania Odbioru Końcowego.

Par. 7 sec. 1 of the Agreement - time to perform the subject of the agreement

Due to the short period of execution of the works, we ask that the "time for completion" defined as 

above does not include the submission of complete as-built documentation, which will be provided 

to the Employer as a condition for the Final Acceptance.

Zamawiający zgadza się, żeby czas na wykonanie (ukończenie) nie obejmował przekazania finalnej 

(kompletnej) dokumentacji powykonawczej, która zostanie przekazana w terminie zgodnym z 

Harmonogramem. 

Zamawiający warunkuje jednak, że w czasie na wykonanie obowiązkiem Wykonawcy jest 

przedstawienie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w wersji "do akceptacji", tzn. 

wymagającej uzupełnienia tylko uzasadnionych przez Zamawiającego braków.   

Wykonawca jest zobowiązany w Harmonogramie do oferty wskazać termin na przekazanie 

dokumentacji powykonawczej, nie dłuższy jak 14 dni od dnia podpisania obustronnie protokołu z 

Odbioru Końcowego.

Sprawdzenie się, aby czas na wykonanie (ukończenie) nie doszło do ostatecznej (kompletnej) 

dokumentacji powykonawczej, która jest przekazana w wykonaniu zgodnym z Harmonogramem.

Wykonawca warunekje jednakowo, że w czasie wykonania obowiązku Wykonawcy jest 

przedstawieniem Zamówienia dokumentacji powykonawczej w wersji „do akceptacji”, tj. podwyższyć 

tylko podwyżki przez zamawiających braków.

Producent jest producentem w Harmonogramie do ofert dostarczania terminów na wykonanie 

dokumentacji powykonawczej, nie wydawanych jak 14 dni od dnia podpisania obustronnie wykonania z 

Odbioru Końcowego.
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Par. 7 ust. 5 Umowy – potwierdzenie wykonania robót przez Przedstawiciela Zamawiającego

 Procedura odbiorowa decyduje o możliwości wystawienia faktur dlatego  musi być precyzyjnie 

określona w umowie .

Prosimy o wprowadzenie do umowy terminów ograniczających czas trwania procedury odbiorowej 

zarówna odbiorów częściowych jak i odbioru końcowego, tj. maksymalnych terminów dla dokonania 

potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego  gotowości Wykonawcy do odbioru i wyznaczenia 

maksymalnej daty  dla dokonania lub odmowy dokonania tego odbioru, np.:

 Kiedy Przedstawiciel Zamawiającego uzna, że Wykonawca wykonał Roboty, powiadomi o tym 

Wykonawcę w ciągu maks. 3 dni od daty zgłoszenia  i stosownie do tego ustali datę odbioru nie 

późniejszą niż 10 dni, licząc od daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę . Odbiór końcowy  zostanę 

zakończony w ciągu  maksymalnie 5 dni , licząc od daty jego rozpoczęcia, poprzez podpisanie 

stosownego protokołu.

Par. 7 sec. 5 of the Agreement - confirmation of the execution of works by the Employer's 

Representative

The acceptance procedure determines the possibility of issuing invoices, therefore it must be 

precisely defined in the contract.

Please enter into the contract the deadlines limiting the duration of the acceptance procedure for 

both partial acceptance and final acceptance, i.e. maximum time limits for the Employer's 

Representative to confirm the Contractor's readiness for acceptance and to set the maximum date 

for acceptance or refusal to perform such acceptance, e.g.:

When the Employer's Representative considers that the Contractor has completed the Works, he 

shall notify the Contractor thereof within a maximum of 3 days from the date of notification and 

accordingly set the date of acceptance not later than 10 days from the date of notification of 

readiness by the Contractor. The final acceptance will be completed within a maximum of 5 days 

from the date of its commencement, by signing the appropriate protocol.

Wykonawca w Harmonogramie do oferty (docelowo Harmonogram Szczegółowy stanowiący 

załącznik do Umowy) powinien przedstawić planowane terminy odnośnie odbiorów (zob. 

wytyczne do Harmonogramu w Wymogach Zamawiającego oraz odpowiedzi na pytania w 

niniejszej tabeli). 

The Contractor in the Schedule to the offer (ultimately the Detailed Schedule constituting an 

attachment to the Agreement) should present the planned dates for acceptance (see the guidelines for 

the Schedule in the Employer's Requirements and answers to questions in this table).
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Par. 7 ust. 10 Umowy – zapis: Każdy element budowlany, etap robót wymaga dokonania odbioru z 

udziałem: kierownika robót Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiającego

 Prosimy o potwierdzenie, że procedura odbiorowa określona w ust. 5  dotyczy także odbiorów 

częściowych 

Par. 7 sec. 10 of the Agreement - provision: Each construction element, stage of works requires 

acceptance with the participation of: the Contractor's works manager and the Employer's 

Representative

Please confirm that the acceptance procedure specified in section 5 also applies to partial 

acceptances

Zamawiający potwierdza.  The Employer confirms.
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Par. 7 ust. 16  lit. a) Umowy –  odmowa dokonania odbioru w przypadku jakichkolwiek usterek.

 Zgodnie ze stanowiskiem zaaprobowanym powszechnie w orzecznictwie sądów, w tym Sądu 

Najwyższego nie można uzależniać wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku 

jakichkolwiek wad, nieważny jest również taki zapis umowny (por. wyrok SN z dnia 22 czerwca 2007 r., 

sygn. akt: V CSK 99/07). Istnienie wad w wykonanym obiekcie budowlanym nie stanowi podstawy do 

odmowy jego przyjęcia i zapłaty wynagrodzenia, tylko do ich zgłoszenia wykonawcy i skorzystania z 

uprawnień jakie daje rękojmia lub gwarancja Jedynie takie wady, które uniemożliwiają korzystanie z 

obiektu i jednocześnie świadczą o braku zakończenia prac dają podstawę do odmowy przyjęcia 

przedmiotu robót (por. wyrok SN z dnia 22 czerwca 2007 r., sygn. akt: V CSK 99/07, wyrok SA w 

Katowicach z dnia 6 września 2016 r., sygn. akt: V ACa 935/15, wyrok SA w Krakowie z dnia 8 marca 

2016 r., sygn. akt: I ACa 1626/15, wyrok SA w Gdański z dnia 24 lutego 2012 r., V ACa 198/12).

Wynosimy o wykreślenie  słów „odmówić odbioru , dając czas (określając datę) na usunięcie usterek, 

lub” .

"Par. 7 section 16 letter a) of the Agreement - refusal to accept in the event of any defects.

In accordance with the position generally accepted in the jurisprudence of courts, including the 

Supreme Court, the payment of remuneration due to the contractor cannot be made conditional on 

the absence of any defects, and such a contractual provision is also invalid (cf. judgment of the 

Supreme Court of June 22, 2007, reference number: V CSK 99/07). The existence of defects in the 

completed construction facility does not constitute grounds for refusing to accept it and pay the 

remuneration, but only for reporting them to the contractor and exercising the rights granted by 

the warranty or guarantee. refusal to accept the subject of works (cf. judgment of the Supreme 

Court of June 22, 2007, reference number: V CSK 99/07, judgment of SA in Katowice of September 

6, 2016, reference number: V ACa 935/15, judgment SA in Kraków of March 8, 2016, file reference 

number: I ACa 1626/15, judgment of SA in Gdańsk of February 24, 2012, V ACa 198/12).

We request that the words "refuse acceptance, giving time (specifying the date) to remove defects, 

or" be deleted.

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następującej zmiany w drafcie umowy:

"a) odmówić odbioru w przypadku wystąpienia wad uniemożliwiających korzystanie z obiektu, 

wskazując czas (określając datę) na usunięcie usterek, (...)"

The Employer allows the following changes to be made to the contract draft:

"a) refuse acceptance in the event of defects that prevent the use of the facility, indicating the time 

(specifying the date) for removing the defects, (...)"
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Par. 7 ust. 16  lit. b) Umowy –  obniżenie wynagrodzenia jeżeli usterki mogą zostać usunięte;

 W przypadku wystąpienia usterek, które można usuną (Wykonawca będzie gotowy do ich usunięcia)  

Zamawiający  może wedle swojej woli obniżyć stosownie wynagrodzenie Wykonawcy ale bez prawa 

żądania wykonania usunięcia tych usterek. To byłoby spełnienie świadczenia podwójnie.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający obnażając wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wystąpienia 

wady nie będzie żądać jej usunięcia.

Par. 7 sec. 16 lit. b) Agreements - reduction of remuneration if defects can be removed;

In the event of defects that can be removed (the Contractor will be ready to remove them), the 

Ordering Party may, at its will, reduce the Contractor's remuneration accordingly, but without the 

right to demand the removal of these defects. That would be a double benefit.

Please confirm that the Ordering Party, exposing the Contractor's remuneration for the defect, will 

not demand its removal.

Zamawiający potwierdza, że w nawiązaniu do wskazanego punktu umowy, Zamawiający- 

skorzysta z jednego z uprawnień: 

1. obniżenia wynagrodzenia w momencie wystąpienia usterki, która pozwala na użytkowanie bez 

konieczności jej usunięcia przez Wykonawcę 

2. wezwania Wykonawcy do usunięcia usterki 

The Ordering Party confirms that in reference to the indicated point of the contract, the Ordering Party 

- will exercise one of the following rights:

1. a reduction in remuneration at the time of occurrence of a defect that allows for use without the 

need to remove it by the Contractor

2. requesting the Contractor to remove the defect
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Par. 7 ust. 16  lit. d) Umowy –  żądanie ponownego wykonania wadliwego elementu czy obiektu ….

 Jak już wskazaliśmy powyżej bezprawnym jest warunkowanie zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy od 

braku jakichkolwiek wad, a co dopiero żądanie ponownego wykonania od nowa wadliwego elementu 

lub obiektu skoro wady można usuną. Taki przypadek dotyczy jedynie sytuacji, gdy wada  jest wadą 

istotną, uniemożlwiającą użytkowanie robót, obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

 Wnosimy o stosowną zmianę zapisów.

Par. 7 sec. 16 lit. d) Agreements - a request to re-execute a defective element or object ....

As we have already indicated above, it is unlawful to condition the payment of the Contractor's 

remuneration on the absence of any defects, let alone a request to re-create a defective element or 

object since the defects can be removed. Such a case applies only to a situation where the defect is 

a significant defect that makes it impossible to use the works or the facility in accordance with its 

intended purpose.

We request that the provisions be amended accordingly.

Zamawiający potwierdza, że w nawiązaniu do wskazanego punktu umowy, Zamawiający- 

skorzysta z jednego z uprawnień: 

1. obniżenia wynagrodzenia w momencie wystąpienia usterki, która pozwala na użytkowanie bez 

konieczności jej usunięcia przez Wykonawcę 

2. wezwania Wykonawcy do usunięcia usterki 

The Ordering Party confirms that in reference to the indicated point of the contract, the Ordering Party 

- will exercise one of the following rights:

1. a reduction in remuneration at the time of occurrence of a defect that allows for use without the 

need to remove it by the Contractor

2. requesting the Contractor to remove the defect
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Par. 8.1  ust. 4 Umowy –  wystawienie Przejściowego i Końcowego Świadectwa Płatności .

 Prosimy o wpisanie do Umowy  czasu na wystawienie przez Przedstawiciela Zamawiającego 

Przejściowego/Końcowego Świadectwa Płatności , np. w ciągu 2 dni od otrzymania wydania 

Wykonawcy  protokołu odbioru częściowego/końcowego oraz dokumentów warunkujących płatność , 

określonych Umową.

Par. 8.1 sec. 4 of the Agreement - issuing Interim and Final Payment Certificates.

Please include in the Agreement the time for the Representative of the Interim/Final Ordering Party 

to issue a Payment Certificate, e.g. within 2 days of receiving the Contractor's partial/final 

acceptance report and documents determining the payment specified in the Agreement.

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zaproponowanej zmiany w drafcie umowy - z 

zastrzeżeniem, że Przejściowe/Końcowe Świadectwa Płatności uzyskają wcześniej 

uzgodnienie/akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

The Employer allows for the possibility of introducing the proposed change in the draft agreement - 

with the reservation that the Interim/Final Payment Certificates will be previously agreed/accepted by 

the Investor Supervision Inspector
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Par. 8.1  ust. 4 Umowy –  płatność końcowa  Wykonawcy a rozliczenia z PW

 Prosimy aby dla płatności końcowej faktury Wykonawcy  dostarczenie faktur i oświadczeń 

Podwykonawców (PW)  było warunkiem płatności faktury końcowej Wykonawcy a nie warunkiem 

otrzymania Końcowego Świadectwa Płatności i możliwości wystawienia faktury końcowej. 

Par. 8.1 sec. 4 of the Agreement - the final payment of the Contractor and settlements with the PW

We ask that for the payment of the final invoice of the Contractor, the delivery of invoices and 

Subcontractors' declarations (PW) is a condition for the payment of the Contractor's final invoice, 

and not a condition for receiving the Final Payment Certificate and the possibility of issuing the 

final invoice.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. The Employer does not agree to the proposed change.
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Par. 8.1  ust. 8 Umowy –  ostateczne rozliczenie 

 Jak już wcześniej informowaliśmy nie można uzależniać wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy 

od braku jakichkolwiek wad, tym bardziej, że Zamawiający posiada  stosowne zabezpieczenia umowy .

 Wnosimy o skreślenie sów „bez uwag” 

Par. 8.1 sec^on 8 of the Agreement - final se_lement

As we have already informed, the payment of remuneration due to the contractor cannot be made 

conditional on the absence of any defects, the more so that the Ordering Party has appropriate 

security for the contract.

We request the deletion of the words no comments" "

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zaproponowanej zmiany w drafcie umowy. The Employer allows the possibility of introducing the proposed change in the draft contract.
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Par. 8.2  ust. 2 Umowy –   warunki gwarancji 

 Wnosimy też aby na końcu ustępu oraz z Karcie Gwarancyjnej  dopisać zdanie:

„Warunki gwarancji dla urządzeń i wyposażenia określone zostaną  wg gwarancji udzielonych przez 

producentów i dołączone do dokumentacji powykonawczej.”

Par. 8.2 sec^on 2 of the Agreement - warranty condi^ons

We also suggest that at the end of the paragraph and from the Warranty Card, the following 

sentence should be added:

Warranty terms for devices and equipment will be specified in accordance with the guarantees 

provided by the manufacturers and attached to the as-built documentation.""

Zgodnie  z przepisami Prawa Budowlanego, Wykonawca zobowiązany jest opracować instrukcje 

eksploatacji obiektu. Załącznikiem do tej instrukcji mogą być instrukcje producentów urządzeń. 

In accordance with the provisions of the Building Law, the provision is included in the instruction 

manual of the facility. The appendix to this manual may be the device manufacturer's manual.
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Par. 10 ust. 5 Umowy –   wartość zabezpieczenia umowy na czas realizacji robót

 W obecnej sytuacji gospodarczo-politycznej zabezpieczenie umowy  w wysokości 15% jest stanowczo za 

wysokie – wnosimy o jego obnażenie do wartości 5% 

Par. 10 sec^on 5 of the Agreement - the value of the contract security for the dura^on of the works

In the current economic and political situation, the security of the contract in the amount of 15% is 

far too high - we request that it be uncovered to the value of 5% 

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następującej zmiany w drafcie umowy:

"Gwarancja, o której mowa w ust. 1, wynosić będzie 10% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego 

netto, o którym mowa w §8 ust. 1 Umowy"

The Employer allows for the following changes to the contract draft:

"The guarantee referred to in section 1 will amount to 10% of the amount of the lump sum net 

remuneration referred to in §8 section 1 of the Agreement"
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Par. 10 ust. 6 Umowy –   wartość zabezpieczenia umowy na czas gwarancji i rękojmi 

 Wnosimy o obniżenie zabezpieczenia na czas gwarancji z  5%  np. do  wartości 3% 

"Par. 10 section 6 of the Agreement - the value of the contract security for the duration of the 

guarantee and warranty

We request that the security for the duration of the guarantee be reduced from 5%, e.g. to 3% "

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. The Employer does not agree to the proposed change.
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Par. 11 ust. 1 Umowy –   odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

 Zapis o prawie do praktycznie natychmiastowego (nie określono żadnych czasokresów dla działań 

naprawczych) odstąpienia od umowy w każdym przypadku złamania przez Wykonawcę postanowień 

umowy, nawet tych mniej istotnych, jest naruszeniem zasady równoważności stron umowy i 

nadużyciem uprzywilejowanej pozycji Zamawiającego. Tym bardziej, że w ust. 4 i dalszych  Zamawiający 

precyzyjnie  i z bardzo wydłużonymi terminami na działanie naprawcze  określił warunki dla odstąpienia 

od umowy przez Wykonawcę. 

 Wnosimy o zmianę zapisów tak aby były sprawiedliwe i równoważne dla obu stron umowy, np. 

 „Jeżeli Wykonawca porzuci Roboty z przyczyn zależnych od siebie, odmówi lub nie zastosuje się do 

obowiązującego, zgodnego z prawem i przepisami oraz nie wykraczającego poza postanowienia 

Umowy, polecenia Przedstawiciela Zamawiającego, przerwie Roboty na okres 30 dni z przyczyn 

zależnych od siebie  lub prowadzi Roboty w sposób opieszały (niezgody z Harmonogramem) zwłoka 

Wykonawcy w realizacji Etapów określonych w Harmonogramie przekracza 45 dni  niezgodny z Umową 

lub mimo pisemnego upomnienia w inny sposób łamie Umowę, to Zamawiający może, po 

wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy z wyznaczeniem min 10 dniowego dodatkowego 

terminu na  naprawę uchybień,  od Umowy odstąpić podając w uzasadnieniu rodzaj uchybienia”

Par. 11 section 1 of the Agreement - withdrawal from the contract by the Ordering Party

The provision on the right to practically immediate (no time periods for corrective actions have 

been specified) withdrawal from the contract in every case of breach by the Contractor of the 

provisions of the contract, even those less significant ones, is a violation of the principle of 

equivalence of the parties to the contract and an abuse of the privileged position of the Ordering 

Party. Moreover, in para. 4 and further, the Employer precisely and with very extended deadlines 

for corrective action defined the conditions for the Contractor to withdraw from the contract.

We request that the provisions be changed so that they are fair and equivalent for both parties to 

the contract, e.g.

If the Contractor abandons the Works for reasons attributable to him, refuses or fails to comply 

with the applicable, lawful and applicable instructions of the Employer's Representative not 

exceeding the provisions of the Agreement, he will interrupt the Works for a period of 30 days for 

reasons attributable to him or carry out the Works in in a dilapidated manner (non-compliance with 

the Schedule) the Contractor's delay in the implementation of the Stages specified in the Schedule 

exceeds 45 days inconsistent with the Agreement or otherwise breaches the Agreement despite a 

written warning, the Ordering Party may, after a prior written request to the Contractor setting a 

minimum 10-day additional deadline for remedying the deficiencies , withdraw from the 

Agreement, stating the type of default in the justification""

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zaproponowanej formie.

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następującej zmiany w drafcie umowy: 

"Jeżeli Wykonawca porzuci Roboty, odmówi lub nie zastosuje się do polecenia Przedstawiciela 

Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej Umowy, przerwie Roboty na okres 10 dni lub 

prowadzi Roboty w sposób opieszały (niezgody z Harmonogramem), prowadzi roboty niezgodnie z 

Umową lub mimo pisemnego upomnienia w inny sposób łamie Umowę, to Zamawiający może, po 

uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy z wyznaczeniem dodatkowego 10dniowego terminu 

na usunięcie uchybień, od Umowy odstąpić podając w uzasadnieniu rodzaj uchybienia. 

The Ordering Party does not agree to a change in the proposed form.

The Employer allows the following changes to be made to the contract draft:

"If the Contractor abandons the Works, refuses or fails to comply with the instructions of the 

Employer's Representative regarding the implementation of this Agreement, interrupts the Works for a 

period of 10 days or carries out the Works in a sluggish manner (non-compliance with the Schedule), 

carries out the Works contrary to the Agreement or, despite a written warning, otherwise breaches the 

Agreement in any way, the Ordering Party may, after a prior written request to the Contractor with an 

additional 10-day deadline for the removal of the deficiencies, withdraw from the Agreement, stating 

the type of failure in the justification.
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Par. 11 ust. 4 Umowy –   wstrzymanie Robót przez Wykonawcę

 Wykonawca cały czas kredytuje budowę i ma zaangażowane swoje środki finansowe - wnosimy o 

zmianę zapisów na poniższe lub zbliżone  : 

 „Jeżeli Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy należnego wynagrodzenia, lub w inny sposób złamie 

Umowę mimo pisemnej skargi Wykonawcy, to Wykonawca może wezwać go do usunięcia uchybienia, 

powołując się na niniejszą klauzulę i podając rodzaj uchybienia. Gdyby Zamawiający w ciągu 45 20 dni 

od dnia otrzymania takiego wezwania nie podjął kroków dla naprawił uchybienia, to Wykonawca może 

w ciągu następnych 10 dni zawiesić wykonywanie Robót aż do czasu naprawienia uchybień . 

Zamawiający pokryje wszystkie udokumentowane koszty wstrzymania  Robót z powyższych przyczyn, w 

tym koszty zabezpieczenia Robót i utrzymania Terenu Budowy i  zaplecza budowy  w całym okresie 

wstrzymania.  ”

"Par. 11 section 4 of the Agreement - suspension of the Works by the Contractor

The contractor is still crediting the construction and has its own financial resources involved - we 

request that the provisions be changed to the following or similar:

"If the Employer fails to pay the Contractor due remuneration or otherwise breaches the 

Agreement despite a written complaint from the Contractor, the Contractor may call on the 

Contractor to remove the default by referring to this clause and specifying the type of default. If 

the Employer fails to take steps to rectify the deficiencies within 45 20 days from the date of 

receipt of such a request, the Contractor may suspend the performance of the Works within the 

next 10 days until the deficiencies are rectified. The Employer shall cover all documented costs of 

suspending the Works for the above reasons, including the costs of securing the Works and 

maintaining the Construction Site and construction facilities throughout the suspension period. ""

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zaproponowanej zmiany w drafcie umowy:

 "Gdyby Zamawiający w ciągu 21 dni od dnia otrzymania takiego wezwania nie podjął kroków dla 

naprawy uchybienia, to Wykonawca może w ciągu następnych 10 dni zawiesić wykonywanie 

Robót." 

The Employer allows the possibility of introducing the proposed change in the draft contract:

  "If the Employer fails to take steps to remedy the deficiency within 21 days of receiving such a 

request, the Contractor may suspend the execution of the Works within the next 10 days."
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Par. 11 ust. 9 Umowy –   kary umowne  dla Wykonawcy

Zgodnie z prawem kary umowne powinny być liczone od „zwłoki”  lub „późnienia z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy”  - wnosimy o zmianę zapisów w umowie  oraz o zmianę wysokości  kar umownych:

 Lit.a) zmianę wartości ograniczenia ka z 30% na 10%  .

 Lit.b) zmiana kary za odstąpienie z 20% na 10% 

Lit. d) za każde uchybienie w procedurach BHP wykryte przez zlecającego podczas trwania prac 

budowlanych, na terenie budowy zmiana z 15 000 zł na 1000 zł  (to zbyt wygórowana kara za  drobne 

uchybienia )  

 Lit.e) skreślić słowa „potencjalnie wypadkowe”  - to zdarzenie przyszłe,  niepewne i subiektywnie 

oceniane przez Zamawiającego.

"Par. 11 section 9 of the Agreement - contractual penalties for the Contractor

According to the law, contractual penalties should be calculated from "delay" or "delay for reasons 

attributable to the Contractor" - we request that the provisions of the contract be changed and the 

amount of contractual penalties be changed:

Point a) change of the ka limit value from 30% to 10%.

Point b) change of penalty for withdrawal from 20% to 10%

lit. d) for each breach in health and safety procedures detected by the ordering party during 

construction works, a change from PLN 15,000 to PLN 1,000 on the construction site (this is too 

high a penalty for minor breaches)

Letter e) delete the words "potentially accidental" - this is a future, uncertain and subjectively 

assessed event by the Employer."

Lit. a) Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę

Lit. b) Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę

Lit. d) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zaproponowanej zmiany w drafcie 

umowy.

Lit e) Zdarzenie potencjalnie wypadkowe zgodnie z definicją to zdarzenie nagłe, związane z pracą, 

spowodowane przyczyną zewnętrzną  jednak nie powodujące urazu. Więc nie jest to zdarzenie 

przyszłe, a Zamawiający nie będzie subiektywnie oceniać i nadużywać wskazanego zapisu umowy.

a) The Ordering Party does not agree to the proposed change

b) The Ordering Party does not agree to the proposed change

d) The Employer allows the possibility of introducing the proposed change in the draft of contract.

(e) A near miss is defined as a sudden, work-related event caused by an external cause but not causing 

injury. Therefore, this is not a future event, and the Employer will not subjectively assess and abuse the 

existing provision of the contract.
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Par. 11 ust. 9 Umowy –   kary umowne  dla zamawiającego 

 Umowa powinna być symetryczna dla stron, dlatego należy wprowadzić karę umowną dla 

Zamawiającego w wysokości 10% (taka sama w dwie strony) wartości wynagrodzenia ryczałtowego w 

przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę  z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

oraz zapis, iż 

 Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar 

umownych, o których mowa powyżej oraz innych postanowieniach Umowy, na zasadach ogólnych.

"Par. 11 section 9 of the Agreement - contractual penalties for the ordering party

The contract should be symmetrical for the parties, therefore a contractual penalty should be 

introduced for the Employer in the amount of 10% (the same in both sides) of the lump sum 

remuneration in the event of withdrawal from the Agreement by the Contractor for reasons 

attributable to the Employer and a provision that

The Contractor reserves the right to claim damages exceeding the amount of contractual penalties 

referred to above and other provisions of the Agreement, on general terms."

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. The Employer does not agree to the proposed change.
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Karata Gwarancyjna:  - 

 Do wykreślenia cały  ust. 2.1 lit. c) – żądanie odszkodowania  za utracone korzyści i poniesione straty 

przez zamawiającego i osoby trzecie.

 Wymagane czasy reakcji w tabeli ust. 4.9 – powinny być liczone od godzin dnia roboczego – firmy 

budowlane nie posiadają służb pracujących w ruchu ciągłym.

"Guarantee Carat: -

Entire paragraph to be deleted. 2.1 lit. c) - demand for compensation for lost profits and losses 

incurred by the ordering party and third parties.

Required response times in the table of paragraphs 4.9 - should be counted from the hours of the 

working day - construction companies do not have services working continuously."

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. The Employer does not agree to the proposed change.
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Par. 2 ust. 7 Umowy –

 Prosimy o dopisanie zwrotu na końcu zdania po słowach "...do dziennika budowy" następujących słów 

"z uwzględnieniem dni wolnych od pracy, przy czym za dzień wolny od pracy uznaje się także soboty."

"Par. 2 section 7 of the Agreement -

Please add the phrase at the end of the sentence after the words ""...to the construction logbook"" 

of the following words ""taking into account non-working days, with Saturdays also being 

considered a non-working day."""

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. The Employer does not agree to the proposed change.
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Par. 2 ust. 10 Umowy –

 Prosimy o dopisanie, że chodzi o dni robocze nie kalendarzowe

"Par. 2 section 10 of the Agreement -

Please add that these are working days, not calendar days.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Zgodnie z draftem umowy, "dzień” w 

umowie oznacza dzień kalendarzowy

The user does not agree to the proposed change. According to the draft contract, "day" in the 

designation of a calendar day
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Par. 2 ust. 11 Umowy –

 Co w sytuacji, gdy z inicjatywy Zamawiającego nastąpi przekroczenie określonego limitu ? Podejmie 

decyzję jakie roboty wykonać a jakich już nie ?

"Par. 2 section 11 of the Agreement -

What if, on the initiative of the Ordering Party, the specified limit is exceeded? Will he decide what 

jobs to do and what not to do?

Zamawiający potwierdza. The Employer confirms.
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Par. 2 ust. 14 Umowy –

 Prosimy o dopisanie, że chodzi o dni robocze nie kalendarzowe

"Par. 2 section 14 of the Agreement -

Please add that these are working days, not calendar days.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Zgodnie z draftem umowy, "dzień” w 

umowie oznacza dzień kalendarzowy

The user does not agree to the proposed change. According to the draft contract, "day" in the 

designation of a calendar day
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Par. 2.1  ust. 3 Umowy –

 Prosimy o dodanie na końcu, po przecinku "w granicach określonych przez zasadę swobody umów oraz z 

uwzględnieniem tego, że uczestnicy konsorcjum są razem i każdy z osobna podmiotami niezależnymi od 

Zamawiającego."

"Par. 2.1 section 3 of the Agreement -

Please add at the end, after a comma, "" within the limits set by the principle of freedom of 

contract and taking into account the fact that the consortium participants are jointly and 

separately entities independent of the Employer."""

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. The Employer does not agree to the proposed change.
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Par. 4  ust. 15 Umowy –

 Prosimy o dodanie "z uwzględnieniem dni wolnych od pracy" po słowach "24 godzin".

"Par. 4 section 15 of the Agreement -

Please add ""including bank holidays"" after the words ""24 hours""."
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. The Employer does not agree to the proposed change.
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Par. 4  ust. 17 Umowy –

 Prosimy o dodanie na końcu zdania po słowie "podwykonawców" słów "który nastąpił z wyłącznej winy 

Wykonawcy".

"Par. 4 section 17 of the Agreement -

Please add at the end of the sentence after the word "subcontractors" the words "which occurred 

through the sole fault of the Contractor""."

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę The Employer does not agree to the proposed change



71
Par. 4  ust. 24 Umowy –

 Rozumiem, że kl. 24 nie dotyczy robót na wykonanie których Wykonawca złoży ofertę.

"Par. 4 section 24 of the Agreement -

I understand that class 24 does not apply to works for which the Contractor submits an offer."

W intencji Zamawiającego, przebudowa w budynku administracyjnym nie jest robotą budowlaną, 

która może w sposób trwały lub systematyczny zakłócać operacji przeładunkowych na terenie 

terminalu, tym niemniej zapis w umowie pozostanie. 

In the intention of the Employer, the reconstruction in the administration building is not a construction 

work that may permanently or systematically interfere with transshipment operations at the terminal, 

however, the provision in the contract will remain.
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Par. 4  ust. 34 Umowy –

 Rozumiem że zapis kl. 34 nas nie dotyczy z uwagi na zakres robót-przebudowa piętra budynku.

"Par. 4 section 34 of the Agreement -

I understand that the provision of class 34 does not apply to us due to the scope of works - 

reconstruction of the building's floor."

Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać zapisów związanych z ochroną, zgodnie z załącznikami 

do umowy.

The contractor is obliged to comply with the provisions related to security, in accordance with the 

annexes to the contract.

73

Par. 7  ust. 2 Umowy –

 Prosimy  o zmianę słowa "opóźniał" na słowa "będzie w zwłoce" oraz dodanie po słowie "naprawczych" 

następujących słów: "i każdorazowo wyznaczeniu realnych terminów na opracowanie planu 

naprawczego".

"Par. 7 section 2 of the Agreement -

Please change the word "delayed" to the words "will be in delay" and add the following words after 

the word "remedial": "and each time set realistic deadlines for developing a recovery plan"

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę The Employer does not agree to the proposed change
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Par. 7  ust. 2 Umowy –

 Po słowie "Wykonawcy" należy dodać słowa "w formie wezwania do zapłaty, wyznaczającego realny 

termin płatności nie krótszy niż 14 dni roboczych",

"Par. 7 section 2 of the Agreement -

After the word "Contractors"" add the words ""in the form of a request for payment, setting a 

realistic payment date of not less than 14 business days"","

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę The Employer does not agree to the proposed change
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Par.  10  ust. 3 Umowy –

 Po słowie „bankową” należy dodać słowa "i/lub ubezpieczeniową"

"Par. 10 section 3 of the Agreement -

After the word "banking" add the words ""and/or insurance"""
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zaproponowanej zmiany w drafcie umowy. The Employer allows the possibility of introducing the proposed change in the draft contract.
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Par.  11  ust. 6 Umowy –

 Termin 42 dni do zmiany na 21 dni.

"Par. 11 section 6 of the Agreement -

Deadline 42 days to change to 21 days."
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zaproponowanej zmiany w drafcie umowy. The Employer allows the possibility of introducing the proposed change in the draft contract.

77
Par. 9 ust. 1 lit b). Wykonawca posiada polisę OC działalności gospodarczej, którą przekazujemy w 

załączeniu. Prosimy o potwierdzenie, że spełnia ona wymagania Zamawiającego. (przekazaliśmy polisę ) 

Par. 9 sec. 1 letter b). The contractor has a business liability insurance policy, which we enclose. 

Please confirm that it meets the requirements of the Ordering Party. (we handed over the policy)

Zamawiający na tym etapie nie opiniuje wskazanego dokumentu. Polisę OC wykonawca powinien 

złożyć wraz z ofertą.

At this stage, the Ordering Party does not issue an opinion on the indicated document. The contractor 

should submit the liability insurance policy along with the offer.
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Par. 10 ust.1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wzoru gwarancji należytego wykonania umowy 

stanowiącej załącznik nr 6 do projektu umowy? Przedstawiony wzór jest typowy dla gwarancji 

bankowych, jednak Wykonawca zamierza wystawić dla Zamawiającego gwarancję ubezpieczeniową, 

gdzie część zapisów będzie inaczej sformułowana.

Par. 10 section 1. Does the Contracting Authority allow for a change in the template of the contract 

performance guarantee constituting Annex 6 to the draft contract? The presented formula is 

typical for bank guarantees, however, the Contractor intends to issue an insurance guarantee for 

the Employer, where some provisions will be worded differently.

Zamawiający dopuszcza modyfikację wzoru po uprzednim zatwierdzeniu treści przez 

Przedstawiciela Zamawiającego. 

The Employer allows modification of the pattern after prior approval of the content by the Ordering 

Party's Representative.
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Par. 10 ust.4. Jako wzór gwarancji należytego wykonania obowiązków Wykonawcy w okresie gwarancji 

lub rękojmi Zamawiający wskazał wzór gwarancji wskazanej w załączniku nr 6 do projektu umowy, 

który został również wskazany jako wzór gwarancji należytego wykonania umowy w par. 10 ust. 1. W 

praktyce banków i ubezpieczycieli gwarancja zabezpieczająca okres gwarancji jakości i rękojmi ma nico 

inną treść niż gwarancja zabezpieczająca okres realizacji. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza 

modyfikację wzoru gwarancji jaka ma zabezpieczać okres gwarancji jakości i rękojmi?

Par. 10 section 4. As a model guarantee of the proper performance of the Contractor's obligations 

during the guarantee or warranty period, the Employer indicated the template of the guarantee 

indicated in Appendix No. 6 to the draft contract, which was also indicated as a template of the 

guarantee of proper performance of the contract in par. 10 sec. 1. In the practice of banks and 

insurers, the guarantee securing the period of the quality guarantee and warranty has a slightly 

different content than the guarantee securing the period of performance. Therefore, does the 

Ordering Party allow modification of the guarantee template which is to secure the period of the 

quality guarantee and warranty?

Zamawiający dopuszcza modyfikację wzoru po uprzednim zatwierdzeniu treści przez 

Przedstawiciela Zamawiającego. 

The Employer allows modification of the pattern after prior approval of the content by the Ordering 

Party's Representative.
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Par. 10 ust.4. Zamawiający nie doprecyzował przez jaki okres ma obowiązywać zabezpieczenie na okres 

gwarancji jakości lub rękojmi? Czy to ma być pełny okres gwarancji i rękojmi wskazany w karcie 

gwarancyjnej, czy zabezpieczenie ma obowiązywać jeszcze przez np. 15 dni?

Par. 10 section 4. The Employer did not specify for how long the security for the period of the 

quality guarantee or warranty should be valid? Is it to be the full warranty and warranty period 

indicated in the warranty card, or is the protection to be valid for, for example, 15 days?

Zabezpieczenie ma obowiązywać jeszcze przez 15 dni. The protection will remain in effect for 15 more days.

81
Czy przedmiary zawarte w Formularzu Ceny Ofertowej mają być zweryfikowane przez Oferenta przed

złożeniem oferty?

Are the bills of quantities included in the Offer Price Form to be verified by the Bidder before 

submitting the offer?

Przedmiary są pomocnicze, jeżeli oferent uzna że trzeba je skorygować to może wprowadzić 

zmiany z zaznaczeniem zmienionej pozycji (np. innym kolorem). 

W kwotach wskazanych w Zestawieniu Ceny Ofertowej, dotyczących ceny ryczałtowej, 

Wykonawca jest zobowiązany ująć wszelkie koszty, które przewiduje ponieść podczas realizacji 

Przedmiotu Zamówienia.

Bills of quantities are auxiliary, if the bidder decides that they need to be corrected, he may introduce 

changes with the changed position marked (e.g. in a different color).

In the amounts indicated in the List of Offer Price, regarding the lump sum price, the Contractor is 

obliged to include all costs that it expects to incur during the execution of the Subject of the Order.
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Czy w przypadku różnicy między przedmiarem zawartym w Formularzu Ceny Ofertowej a przedmiarami

wykonanymi przez Oferenta, zmiany do Formularza wprowadza Oferent i czy należy o tym

poinformować Zamawiającego przed złożeniem oferty? 

In the event of a difference between the bill of quantities contained in the Offer Price Form and the 

bills of quantities made by the Bidder, are changes to the Form introduced by the Bidder and 

should the Ordering Party be informed about it before submitting the bid?

Przedmiary są pomocnicze, jeżeli oferent uzna że trzeba je skorygować to może wprowadzić 

zmiany z zaznaczeniem zmienionej pozycji (np. innym kolorem). 

W kwotach wskazanych w Zestawieniu Ceny Ofertowej, dotyczących ceny ryczałtowej, 

Wykonawca jest zobowiązany ująć wszelkie koszty, które przewiduje ponieść podczas realizacji 

Przedmiotu Zamówienia.

Bills of quantities are auxiliary, if the bidder decides that they need to be corrected, he may introduce 

changes with the changed position marked (e.g. in a different color).

In the amounts indicated in the List of Offer Price, regarding the lump sum price, the Contractor is 

obliged to include all costs that it expects to incur during the execution of the Subject of the Order.
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Prosimy o udzielenie informacji (jeśli jest to możliwe) jacy Wykonawcy poszczególnych branż (elektryka, 

teletechnika, instalacje sanitarne, wentylacja i klimatyzacja) realizowali swój zakres prac w trakcie

budowy budynku, w którym ma zostać przeprowadzony remont.

Please provide information (if possible) which Contractors of particular industries (electricity, 

telecommunication, sanitary installations, ventilation and air conditioning) carried out their scope 

of work during the construction of the building in which the renovation is to be carried out.

Zamawiający nie posiada takich informacji The Employer does not have such information
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Dokumentacja wykonawcza dla branż innych niż arch. nie zawiera rysunków z oznaczeniem elementów

podlegających rozbiórkom, brak jest też przedmiarów dla tego zakresu prac – prosimy o uzupełnienie

lub podanie informacji na jakiej podstawie mamy wycenić prace związane z demontażami/rozbiórkami.

The executive documentation for industries other than arch. does not contain drawings with the 

designation of elements subject to demolition, there are also no bills of quantities for this scope of 

work - please complete or provide information on the basis on which we should price the works 

related to disassembly/demolition.

Wszystkie projekty instalacyjne wskazują, które elementy są do demontażu. 

W instalacji wentylacji są odrębne rysunki z demontażem dla rzutu drugiego piętra i dachu. 

Na rysunkach branży grzewczo-chłodzącej i wodkan, instalacje do demontażu są przekreślone  

krzyżykami, co wyjaśnia legenda na rysunkach.

W instalacjach elektrycznych i teletechnicznych do demontażu są wszystkie instalacje łącznie z 

okablowaniem. Istniejące pozostają trasy kablowe i rozdzielnice. Informacja o tym znajduje się w 

opisie pkt 6 i 7.

Zestawienia materiałów i urządzeń obejmują tylko elementy projektowane. Prace związane z 

demontażami należy wycenić na podstawie rysunków gdzie jest to jednoznacznie określone.

All installation projects indicate which elements are to be dismantled.

In the ventilation system, there are separate drawings with disassembly for the second floor plan and 

the roof.

In the drawings of the heating and cooling industry and waterworks, installations to be dismantled are 

crossed out with crosses, which is explained by the legend in the drawings.

In electrical and teletechnical installations, all installations, including wiring, must be dismantled. The 

existing cable routes and switchgears remain. Information about this can be found in the description of 

points 6 and 7.

Bills of materials and devices include only designed elements. Disassembly works should be valued on 

the basis of drawings where it is clearly defined.
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Zgodnie z pkt. 3.12 w dok. Wymogi Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia

materiałów zapasowych min dla prac wykończeniowych – czy przedmiary będące elementy dok.

projektowej uwzględniają ten zapis? Jeśli nie to w jaki sposób mamy ująć to w ofercie?

In accordance with point 3.12 in dock. Requirements of the Ordering Party, the Contractor is 

obliged to provide spare materials, min. for finishing works - are bills of quantities being elements 

of doc. design account for this provision? If not, how should we include it in the offer?

W Zestawieniu Ceny Ofertowej oddzielna pozycja w tabeli elementów scalonych pn. "części 

zamienne". W Wymogach Zamawiającego zostały określone materiały oraz orientacyjne ilości 

(części zapasowe).

In the Offer Price Statement, a separate item in the table of integrated elements entitled "spare parts". 

The Ordering Party's Requirements specify materials and approximate quantities (spare parts).

86 Czy roboty rozbiórkowe mają być prowadzone wyłącznie w godzinach 16:00-22:00? Are demolition works to be carried out only between 16:00 and 22:00?

Prace można prowadzić 24h na dobę, jednak należy planować roboty budowlane w taki sposób, 

żeby było one jak najmniej uciążliwe dla personelu Zamawiającego tzn. prace bardzo uciążliwe 

(głośne) starać się wykonywać poza godzinami pracy pracowników biura BHCT.  

Works can be carried out 24 hours a day, however, construction works should be planned in such a 

way that they are the least burdensome for the Employer's staff, i.e. very strenuous (noisy) works 

should be performed outside the working hours of the employees of the BHCT office.Works can be 

carried out 24 hours a day, however, construction works should be planned in such a way that they are 

the least burdensome for the Employer's staff, i.e. very strenuous (noisy) works should be performed 
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Czy Inwestor dopuszcza ustawienie zewnętrznej windy przyściennej w celu transportu materiałów oraz

transport materiałów z rozbiórek bezpośrednio z terenu rozbiórek do kontenera ustawionego na

zewnątrz (za pomocą rękawa zsypowego)?

Does the Investor allow the installation of an external wall lift for the transport of materials and 

the transport of demolition materials directly from the demolition site to the container placed 

outside (using a chute)?

Od strony ochrony możliwy jest montaż, ale tylko od strony wewnętrznej (terminala), nie możliwe 

jest manipulowanie ładunkami od strony zewnętrznej budynku (od strony parkingu 

zewnętrznego); montaż należy skonsultować z Przedstawicielami Zamawiającego (w tym: Dział 

BHP) oraz musi on zostać właściwie wygrodzony: w sposób zgodny z przepisami, bezpieczny i 

należy wyznaczyć takie miejsce, aby ścieżka nie została zblokowana dla pracowników BHCT

From the security side, assembly is possible, but only from the inside (terminal), it is not possible to 

manipulate loads from the outside of the building (from the side of the external parking lot); assembly 

should be consulted with the Employer's Representatives (including the OHS Department) and it must 

be properly fenced off: in a manner compliant with the regulations, safe and a place should be 

designated so that the path is not blocked for BHCT employees

88 Prosimy o określenie jakie materiały z rozbiórek będą podlegać przekazaniu Zamawiającemu. Please specify what demolition materials will be handed over to the Employer.

Zamawiający wskazuje, jako materiały do przekazania Zamawiającemu, w szczególności: lampy, 

oprawy oświetlenie awaryjne, żarówki led, pojedyncze elementy elektryki, gniazda, włączniki, 

elementy wyposażenia szaf (zabezpieczenia, elementy automatyki i sterowania); Drzwi, zamki, 

klamki, wkładki, wylewki, pojedyncze klimatyzatory; osprzęt elektryczny (włączniki, gniazdka, 

wyposażenia szaf elektrycznych), oświetlenie łazienek, LEDy; elementy armatury 

sanitarnej(baterie, filtry). Inne drobne wyposażenie do ustalenia z wykonawcą.

The Ordering Party indicates as materials to be provided to the Ordering Party, in particular: lamps, 

emergency lighting fittings, LED bulbs, single electric elements, sockets, switches, elements of cabinet 

equipment (security, automation and control elements); Doors, locks, handles, inserts, spouts, single 

air conditioners; electrical equipment (switches, sockets, electrical cabinet equipment), bathroom 

lighting, LEDs; elements of sanitary fittings (batteries, filters). Other minor equipment to be agreed 

with the contractor.
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Proszę o potwierdzenie, że zaprojektowane przegrody i elementy wykończenia tj. ściany, sufity itp.

zostały dobrane również pod kątem spełnienia wymagań akustycznych zgodnych z zapisami Wymagań

Ogólnych dla projektowanych pomieszczeń. Czy badania akustyki o których mowa w wymaganiach

akustycznych mają być uwzględnione w ofercie?

Please confirm that the designed partitions and finishing elements, i.e. walls, ceilings, etc., have 

also been selected in terms of meeting the acoustic requirements in accordance with the provisions 

of the General Requirements for the designed rooms. Should the acoustic tests referred to in the 

acoustic requirements be included in the offer?

Zaprojektowane przegrody i elementy wykończenia zostały dobrane pod kątem spełnienia 

wymagań akustycznych zgodnych z zapisami Wymagań Ogólnych dla projektowanych 

pomieszczeń. Wymagania akustyczne zostały przywołane na okoliczność stosowania 

zamienników.

The designed partitions and finishing elements have been selected to meet the acoustic requirements 

in accordance with the provisions of the General Requirements for the designed rooms. Acoustic 

requirements have been referred to for the use of substitutes.
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Proszę o wyjaśnienie dotyczące rozbieżności zakresu demontaży na dachu – inny zakres jest pokazany

na rzucie branży architektury (rys. nr A462-PW-A-R.03-002-02) a inny na rzucie dla branży wentylacji

(rys. nr A462-PW-V-R.03-002-02).

Please explain the discrepancies in the scope of disassembly on the roof - a different scope is 

shown on the projection of the architecture industry (drawing no. A462-PW-A-R.03-002-02) and 

another on the projection for the ventilation industry (drawing no. A462-PW-V-R .03-002-02).

Ponieważ uwaga nie jest sprecyzowana, Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi. 

Oprócz analizy rysunków należy się zapoznać z opisami prac w maszynowni dachowej.

Since the comment is not specified, the Employer is unable to provide an answer. In addition to the 

analysis of the drawings, you should read the descriptions of the work in the roof engine room.Since 

the comment is not specified, the Employer is unable to provide an answer. In addition to the analysis 

of the drawings, you should read the descriptions of the work in the roof engine room.

91

Proszę o przesłanie projektów architektury oraz projektów instalacji  w formacie DWG . W tym 

instalacji: elektrycznej , sanitarnej, wentylacyjnej, klimatyzacji, p.poż, instalacji teletechnicznej i KD i 

innych .

Please send architecture designs and installation designs in DWG format. Including: electrical, 

sanitary, ventilation, air conditioning, fire protection, teletechnical and KD installations and others.
Zamawiający udostępnił dokumentację projektową w formacie dwg na stronie www przetargu. The Employer provided design documentation in dwg format on the tender website.



The Ordering Party does not agree to a change in the proposed form.

The Ordering Party allows for the possibility of introducing changes related to the addition of the word 

"received".

 1.§3 ust 1 a

Dotychczasowy zapis: 

„a) przed podpisaniem Umowy, zapoznał się z dokumentacją dotyczącą przedmiotu Umowy oraz 

Terenu Budowy wraz z przyległą infrastrukturą terminalu Zamawiającego określoną w Załączniku nr 1 

oraz pozostałą dokumentacją związaną z realizacją przedmiotu Umowy, zaś podpisując tę Umowę 

potwierdza, że z pomocą specjalistów branżowych przeanalizował całą dokumentację projektową, nie 

zgłasza do niej zastrzeżeń i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zawarte w niej rozwiązania 

techniczne i organizacyjne oraz przejmuje ryzyko związane z tym zakresem przedmiotu Umowy. Z 

chwilą podpisania Umowy Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za żadne błędy, niedoprecyzowania, 

niekompletność lub pominięcia w tej dokumentacji. Tym samym Wykonawca potwierdza, że 

Zamawiający dostarczył wszystkie dane oraz dokumentacje, które są niezbędne do poprawnej realizacji 

przedmiotu Umowy lub mogą mieć wpływ na okoliczności i ryzyka związane z realizacją Umowy.” 

Propozycja: 

„a) przed podpisaniem Umowy, zapoznał się z otrzymaną dokumentacją dotyczącą przedmiotu Umowy 

oraz Terenu Budowy wraz z przyległą infrastrukturą terminalu Zamawiającego określoną w Załączniku 

nr 1 oraz pozostałą dokumentacją związaną z realizacją przedmiotu Umowy, zaś podpisując tę Umowę 

potwierdza, że z pomocą specjalistów branżowych przeanalizował całą otrzymaną dokumentację 

projektową, nie zgłasza do niej zastrzeżeń i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zawarte w niej 

rozwiązania techniczne i organizacyjne oraz przejmuje ryzyko związane z tym zakresem przedmiotu 

Umowy. Z chwilą podpisania Umowy Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za żadne błędy, 

niedoprecyzowania, niekompletność lub pominięcia w tej dokumentacji. Tym samym Wykonawca 

potwierdza, że Zamawiający dostarczył wszystkie dane oraz dokumentacje, które są niezbędne do 

poprawnej realizacji przedmiotu Umowy lub mogą mieć wpływ na okoliczności i ryzyka związane z 

realizacją Umowy.

Komentarz: nie jesteśmy w stanie zweryfikować dokumentację versus instalacja istniejąca.
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"1. §3 section 1a

Record so far:

"a) before signing the Agreement, he became acquainted with the documentation regarding the 

subject of the Agreement and the Construction Site along with the adjacent infrastructure of the 

Employer's terminal specified in Appendix No. 1 and other documentation related to the 

implementation of the subject of the Agreement, and by signing this Agreement he confirms that 

with the help of industry specialists he analyzed the entire design documentation, does not raise 

any objections to it and takes full responsibility for the technical and organizational solutions 

contained therein and assumes the risk related to this scope of the subject of the Agreement. Upon 

signing the Agreement, the Ordering Party shall not be liable for any errors, inaccuracies, 

incompleteness or omissions in this documentation. Thus, the Contractor confirms that the 

Ordering Party has provided all data and documentation that are necessary for the correct 

implementation of the subject of the Agreement or may affect the circumstances and risks related 

to the implementation of the Agreement."

Proposal:

"a) before signing the Agreement, he became acquainted with the documentation received 

regarding the subject of the Agreement and the Construction Site along with the adjacent 

infrastructure of the Employer's terminal specified in Appendix No. 1 and other documentation 

related to the implementation of the subject of the Agreement, and by signing this Agreement 

confirms that with the help of industry specialists he analyzed all received design documentation, 

does not raise any objections to it and takes full responsibility for the technical and organizational 

solutions contained therein and assumes the risk related to this scope of the subject of the 

Agreement. Upon signing the Agreement, the Ordering Party shall not be liable for any errors, 

inaccuracies, incompleteness or omissions in this documentation. Thus, the Contractor confirms 

that the Ordering Party has provided all data and documentation that are necessary for the correct 

implementation of the subject of the Agreement or may affect the circumstances and risks related 

to the implementation of the Agreement.

Comment: we are unable to verify the documentation versus the existing installation."

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zaproponowanej formie.

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany związanej z dopisaniem słowa 

"otrzymaną".

 2.§3 ust 1 b

Dotychczasowy zapis: 

„b) przed podpisaniem niniejszej Umowy, zapoznał się z warunkami lokalnymi, w których będą 

realizowane prace a w szczególności z Terenem Budowy (obejmującym stan faktyczny i geologiczny, 

warunki hydrologiczne i geotechniczne) i nie wnosi żadnych zastrzeżeń oraz potwierdza, że realizacja 

przedmiotu Umowy jest możliwa w określonym terminie, zgodnie z Prawem Budowlanym oraz 

obowiązującymi przepisami, normami i standardami. Z uwagi na możliwość swobodnej analizy 

dokumentacji oraz oględzin Terenu Budowy Wykonawca nie będzie powoływał się na jakiekolwiek 

okoliczności dotyczące dokumentacji lub Terenu Budowy w celu uzyskania przedłużenia terminu 

wykonania Umowy w stosunku do Harmonogramu lub żądania dodatkowego wynagrodzenia nawet w 

sytuacji, gdy dokumentacja zawierać będzie obiektywne wady. Ryzyko ich nie wykrycia przed 

podpisaniem Umowy obciążą Wykonawcę;”

Propozycja:

„b) przed podpisaniem niniejszej Umowy, zapoznał się z warunkami lokalnymi, w których będą 

realizowane prace a w szczególności z Terenem Budowy (obejmującym stan faktyczny i geologiczny, 

warunki hydrologiczne i geotechniczne) i nie wnosi żadnych zastrzeżeń oraz potwierdza, że realizacja 

przedmiotu Umowy jest możliwa w określonym terminie, zgodnie z Prawem Budowlanym oraz 

obowiązującymi przepisami, normami i standardami. Z uwagi na możliwość swobodnej analizy 

dokumentacji oraz oględzin Terenu Budowy Wykonawca nie będzie powoływał się na jakiekolwiek 

okoliczności dotyczące dokumentacji lub Terenu Budowy w celu uzyskania przedłużenia terminu 

wykonania Umowy w stosunku do Harmonogramu lub żądania dodatkowego wynagrodzenia nawet w 

sytuacji, gdy dokumentacja zawierać będzie obiektywne wady. Ryzyko ich nie wykrycia przed 

podpisaniem Umowy obciążą Wykonawcę; W przypadku wykrycia błędu, jakiejkolwiek 

nieprawidłowości w terminie 3 dni od wykrycia Wykonawca zgłosi ten fakt Zamawiającemu.”

Komentarz: zbyt mało czasu oraz nie znamy istniejących instalacji ażeby podjąć takie zobowiązanie.
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"2. §3 section 1b

Record so far:

"b) before signing this Agreement, he got acquainted with the local conditions in which the works 

will be carried out, in particular with the Construction Site (including the factual and geological 

status, hydrological and geotechnical conditions) and does not raise any objections and confirms 

that the implementation of the subject of the Agreement is possible within a specified period, in 

accordance with the Construction Law and applicable regulations, norms and standards. Due to the 

possibility of free analysis of the documentation and inspection of the Construction Site, the 

Contractor will not refer to any circumstances regarding the documentation or the Construction 

Site in order to obtain an extension of the deadline for the performance of the Agreement in 

relation to the Program or to demand additional remuneration, even if the documentation contains 

objective defects. The risk of not detecting them before signing the Agreement will be borne by the 

Contractor;”

Proposal:

"b) before signing this Agreement, he got acquainted with the local conditions in which the works 

will be carried out, in particular with the Construction Site (including the factual and geological 

status, hydrological and geotechnical conditions) and does not raise any objections and confirms 

that the implementation of the subject of the Agreement is possible within a specified period, in 

accordance with the Construction Law and applicable regulations, norms and standards. Due to the 

possibility of free analysis of the documentation and inspection of the Construction Site, the 

Contractor will not refer to any circumstances regarding the documentation or the Construction 

Site in order to obtain an extension of the deadline for the performance of the Agreement in 

relation to the Program or to demand additional remuneration, even if the documentation contains 

objective defects. The risk of not detecting them before signing the Agreement will be borne by the 

Contractor; In the event of detecting an error or any irregularity, the Contractor shall report this 

fact to the Employer within 3 days of detection.”

Comment: too little time and we do not know the existing installations to make such a 

commitment."

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zaproponowanej formie.

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następującej zmiany na końcu akapitu w 

drafcie umowy:

"W przypadku wykrycia obiektywnej wady, błędu lub jakiejkolwiek nieprawidłowości w trakcie 

realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 

Zamawiającego".

The Employer does not agree to the change in the proposed form.

The Employer allows for the following change at the end of the paragraph in the draft contract:

"In the event of detecting an objective defect, error or any irregularity during the implementation of 

this Agreement, the Contractor is obliged to immediately notify the Employer of this fact."
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 3.§4 ust 17

Zapis: 

„… Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe podczas pożaru powstałego podczas 

wykonywania prac przez jego pracowników lub pracowników podwykonawców. Procedura dotycząca 

wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym stanowi załącznik BHP.”

Czy nie wystarczy przedłożenie polisy CAR? 

"3. §4 section 17

Record:

“… The contractor will be responsible for any losses caused by a fire caused by his employees or 

subcontractors' employees during the performance of the works. The procedure for performing fire-

hazardous work is an occupational health and safety appendix.”

Is it not enough to submit the CAR policy? "

Polisa CAR nie może zawierać wyłączeń w odniesieniu do treści zadanego pytania. The CAR policy cannot contain exclusions in relation to the content of the question asked.
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Dotychczasowy Zapis:

„ b) Opłata za zapowiedziane Działanie zakłócające opisane w punkcie „a”, w tym w szczególności za 

wstrzymanie lub czasowe zablokowanie ruchu przy i/lub bram terminalowych, i/lub ograniczenie 

dostaw energii elektrycznej, wynosi 10.000 PLN netto za każdą rozpoczętą godzinę.”

Propozycja:

„b) Opłata za zapowiedziane Działanie zakłócające opisane w punkcie „a”, w tym w szczególności za 

wstrzymanie lub czasowe zablokowanie ruchu przy i/lub bram terminalowych, i/lub ograniczenie 

dostaw energii elektrycznej, wynosi 1.000 PLN netto za każdą rozpoczętą godzinę.”

Komentarz: obiekt jest istniejący i w dużej mierze zależy od dokumentacji powykonawczej istniejących 

instalacji.

"Record so far:

" b) The fee for the announced disruptive action described in point "a", including in particular for 

stopping or temporarily blocking traffic at and/or terminal gates, and/or limiting electricity 

supplies, is PLN 10,000 net for each commenced hour."

Proposal:

"b) The fee for the announced disruptive action described in point "a", including in particular for 

stopping or temporarily blocking traffic at and/or terminal gates, and/or limiting electricity 

supplies, is PLN 1,000 net for each commenced hour."

Comment: the facility is existing and largely depends on the as-built documentation of existing 

installations."

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę The Employer does not agree to the proposed change
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6. §4 ust 42

Zapis: 

„42. Wykonawca wystąpi w imieniu i na rzecz Zamawiającego a następnie uzyska prawomocne 

pozwolenie na użytkowanie obiektu stanowiącego rezultat realizacji przedmiotu Umowy. W zakresie 

upoważnienia do działania postanowienia §6 ust. 8 stosuje się odpowiednio.”

Czy w zakresie Wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie?

"6. §4 section 42

Record:

"42. The Contractor shall act on behalf of and for the Employer and then obtain a valid permit to 

use the facility constituting the result of the implementation of the subject of the Agreement. With 

regard to the authorization to act, the provisions of §6 sec. 8 shall apply accordingly."

Is it within the Contractor's scope to obtain an occupancy permit?"

Dla prac przewidzianych w projekcie wykonawczym i aranżacji wnętrz, stanowiącym załącznik do 

Wymogów Zamawiającego nie jest przewidziane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - realizacja 

prac w formie przebudowy. 

For the works provided for in the detailed design and interior design, constituting an appendix to the 

Employer's Requirements, obtaining an occupancy permit is not envisaged - execution of works in the 

form of reconstruction.

 5.§4 ust 24 c

Dotychczasowy Zapis:

„c) W przypadku podjęcia przez Wykonawcę bez stosowanej zgody Działań zakłócających prawidłowe 

funkcjonowanie Terminalu, w szczególności wstrzymanie lub czasowe zablokowanie ruchu przy i/lub 

bram terminalowych, uniemożliwienie prowadzenia normalnych operacji przeładunkowych na bocznicy 

i/lub ograniczających dostawy energii elektrycznej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 30.000 PLN netto za każdą rozpoczętą godzinę, w której terminal nie mógł działać lub 

działał w sposób zakłócony. Wykonawca w tym zakresie przyjmuje na siebie odpowiedzialność na 

zasadzie ryzyka w rozumieniu art. 473 Kodeksu cywilnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych Kar Umownych.”

Propozycja:

„c) W przypadku podjęcia przez Wykonawcę bez stosowanej zgody Działań zakłócających prawidłowe 

funkcjonowanie Terminalu, w szczególności wstrzymanie lub czasowe zablokowanie ruchu przy i/lub 

bram terminalowych, uniemożliwienie prowadzenia normalnych operacji przeładunkowych na bocznicy 

i/lub ograniczających dostawy energii elektrycznej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 3.000 PLN netto za każdą rozpoczętą godzinę, w której terminal nie mógł działać lub 

działał w sposób zakłócony. Wykonawca w tym zakresie przyjmuje na siebie odpowiedzialność na 

zasadzie ryzyka w rozumieniu art. 473 Kodeksu cywilnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych Kar Umownych.”

Komentarz: obiekt jest istniejący i w dużej mierze zależy od dokumentacji powykonawczej istniejących 

instalacji.
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5. §4 section 24c

Record so far:

"c) If the Contractor undertakes, without the applicable consent, Actions disrupting the proper 

functioning of the Terminal, in particular suspending or temporarily blocking traffic at and/or 

terminal gates, preventing normal handling operations on the siding and/or limiting the supply of 

electricity, the Contractor shall pay the Employer a penalty in the amount of PLN 30,000 net for 

each commenced hour in which the terminal could not operate or operated in a disrupted manner. 

In this respect, the Contractor assumes liability on a risk basis within the meaning of Art. 473 of the 

Civil Code. The Ordering Party reserves the right to claim damages exceeding the amount of the 

reserved Contractual Penalties.”

Proposal:

"c) If the Contractor undertakes, without the applicable consent, Actions disrupting the proper 

functioning of the Terminal, in particular suspending or temporarily blocking traffic at and/or 

terminal gates, preventing normal handling operations on the siding and/or limiting the supply of 

electricity, the Contractor shall pay the Employer a penalty in the amount of PLN 3,000 net for each 

commenced hour in which the terminal could not operate or operated in a disrupted manner. In 

this respect, the Contractor assumes liability on a risk basis within the meaning of Art. 473 of the 

Civil Code. The Ordering Party reserves the right to claim damages exceeding the amount of the 

reserved Contractual Penalties.”

Comment: the facility is existing and largely depends on the as-built documentation of existing 

installations.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę The Employer does not agree to the proposed change
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[Umowa] §6 ust 9

Zapis:

„9. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia oraz poniesienia wszelkich kosztów nadzoru 

autorskiego, związanych z prowadzeniem prac na podstawie Projektu.”

Prosimy o wykreślenie zapisu, nie znamy biura projektowego, nie mamy jak skalkulować wyceny 

nadzoru autorskiego.

"[Agreement] §6 section 9

Record:

"9. The Contractor undertakes to employ and bear all the costs of author's supervision related to 

carrying out works on the basis of the Design."

Please delete the entry, we do not know the design office, we have no way to calculate the 

valuation of author's supervision."

Zapis dotyczy przypadku, w którym oferent wykonywałby prace projektowe własne, wówczas 

koszty nadzoru autorskiego są po stronie oferenta. Zamawiający do przekazanego (jako załącznik 

do Wymogów Zamawiającego) projektu wykonawczego i aranżacji wnętrz ma nadzór autorski w 

swoim zakresie.

The provision applies to the case in which the bidder would carry out his own design work, then the 

costs of author's supervision are on the bidder's side. The Ordering Party has author's supervision in its 

scope for the submitted (as attachment to the Ordering Party's Requirements) detailed design and 

interior design.
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 9.§8 ust 3 f.

Zapis: 

„f. koszty Działań zakłócających”

Nie wiemy jak przewidzieć wysokość tych kosztów?

"9. §8 section 3 f.

Record:

"f. costs of Disruptive Activities”

We don't know how to predict the amount of these costs?"

W opinii Zamawiającego, najlepiej aby działania zakłócające nie występowały.

Wysokość poszczególnych kosztów w ofercie jest decyzją Wykonawcy.

In the opinion of the Employer, it is best that disruptive activities do not occur.

The amount of individual costs in the offer is the Contractor's decision.
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[Umowa] §4.1 ust 4

Zapis:

„4. Każdorazowo w przypadku dużych prac budowlanych, prac wykonywanych przez pracowników 

dwóch pracodawców na wspólnym terenie należy wyznaczyć Koordynatora ds. BHP, który to musi być 

wyznaczony w porozumieniu z Komórką BHP BHCT przed rozpoczęciem robót, na podstawie umowy lub 

„Porozumienia o współpracy” będącego jej załącznikiem. Koordynator będzie osobiście sprawować 

nadzór w miejscu wykonywania prac, nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bhp przez wszystkich 

zatrudnionych w miejscu pracy. Wyznaczenie Koordynatora ds. BHP nie zwalnia pracodawców z 

obowiązku zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy i przestrzegania przepisów ppoż. 

W każdym innym przypadku prace wykonawcy będą nadzorowane przez Zlecającego oraz przez 

Komórkę BHP BH.”

Czy Wykonawca ma zatrudnić koordynatora dla tego kontraktu? 

"7. §4.1 section 4

Record:

"4. Each time in the case of large construction works, works performed by employees of two 

employers in a common area, an OHS Coordinator should be appointed, who must be appointed in 

consultation with the OHS OHS Unit before the commencement of works, on the basis of a contract 

or the "Cooperation agreement" attached thereto . The coordinator will personally supervise at the 

place of work, compliance with the regulations and health and safety rules by all employees at the 

workplace. Appointment of the OHS Coordinator does not release employers from the obligation to 

ensure occupational health and safety for employees and comply with fire protection regulations. 

In any other case, the contractor's work will be supervised by the Ordering Party and by the OHS 

Unit of BH.”

Should the Contractor hire a coordinator for this contract? "

Zgodnie z Kodeksem Pracy art.. 208 : "W razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują 

pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek:

1) współpracować ze sobą;

2) wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich 

pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu;

3) ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia 

zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników;

4) informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie 

zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac.

§ 2. Wyznaczenie koordynatora, o którym mowa w § 1, nie zwalnia poszczególnych pracodawców 

z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

§ 3. Pracodawca, na którego terenie wykonują prace pracownicy zatrudnieni przez różnych 

pracodawców, jest obowiązany dostarczać tym pracodawcom, w celu przekazania pracownikom, 

informacje, o których mowa w art. 2071 obowiązki informacyjne pracodawcy w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy."

Oznacza to, że nie ma potrzeby zatrudniania dodatkowej osoby, funkcję tę można powierzyć 

osobie wspólnie wyznaczonej przez tych pracodawców.  W związku z tym zgodnie z załącznikiem 

do umowy Zamawiający i wykonawca ustalają wspólnie koordynatora bhp do koordynacji prac 

pomiędzy nimi i w tym przypadku preferowany jest Koordynator ds. BHP z ramienia 

Zamawiającego.  Natomiast Wykonawca jeśli korzysta z firm podwykonawczych ma obowiązek 

wyznaczenia Koordynatora ds. BHP do koordynacji prac i firm realizujących projekt pomiędzy 

Wykonawcą, a podwykonawcami.

Pursuant to the Labor Code, Article 208: "If employees employed by different employers perform work 

at the same time in the same place, these employers are obliged to:

1) cooperate with each other;

2) appoint a coordinator supervising occupational health and safety of all employees employed in the 

same place;

3) determine the principles of cooperation taking into account the procedures in the event of threats 

to the health or life of employees;

4) inform each other and the employees or their representatives about actions to prevent occupational 

hazards occurring during the work performed by them.

§ 2. The designation of the coordinator referred to in § 1 does not release individual employers from 

the obligation to ensure health and safety at work for their employees.

§ 3. An employer on whose territory employees employed by different employers perform work is 

obliged to provide these employers with the information referred to in Art. 2071 employer's 

information obligations in the field of occupational health and safety."

This means that there is no need to hire an additional person, this function can be entrusted to a 

person jointly appointed by these employers. Therefore, in accordance with the annex to the contract, 

the Employer and the contractor jointly appoint a health and safety coordinator to coordinate the work 

between them, and in this case the Health and Safety Coordinator on behalf of the Employer is 

preferred. On the other hand, if the Contractor uses subcontractors, he is obliged to appoint a Health 

and Safety Coordinator to coordinate the works and companies implementing the project between the 

Contractor and subcontractors.
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[Umowa] §11 ust 2.

Dotychczasowy zapis: 

„2. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy powinno zostać doręczone Wykonawcy w 

terminie 42 dni od wystąpienia przyczyn uzasadniających, jednak nie później niż w terminie 12 miesięcy 

od dnia podpisania niniejszej Umowy. W przypadku opóźnienia w ukończeniu Robót poza powyżej 

podaną datę, termin tego odstąpienia zostanie wydłużony o liczbę dni odpowiadających temu 

opóźnieniu.”

Propozycja zapisu: 

„2. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy powinno zostać doręczone Wykonawcy w 

terminie 42 7 dni od wystąpienia przyczyn uzasadniających, jednak nie później niż w terminie 12 

miesięcy od dnia podpisania niniejszej Umowy. W przypadku opóźnienia w ukończeniu Robót poza 

powyżej podaną datę, termin tego odstąpienia zostanie wydłużony o liczbę dni odpowiadających temu 

opóźnieniu.”

"[Agreement] §11 section 2.

Record so far:

"2. The Ordering Party's statement on withdrawal from the Agreement should be delivered to the 

Contractor within 42 days from the occurrence of justifying reasons, but not later than within 12 

months from the date of signing this Agreement. In the event of a delay in the completion of the 

Works beyond the above-mentioned date, the withdrawal period will be extended by the number 

of days corresponding to this delay."

Recording suggestion:

"2. The Ordering Party's statement on withdrawal from the Agreement should be delivered to the 

Contractor within 42 7 days from the occurrence of justifying reasons, but not later than within 12 

months from the date of signing this Agreement. In the event of a delay in the completion of the 

Works beyond the above-mentioned date, the withdrawal period will be extended by the number 

of days corresponding to this delay.""

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zaproponowanej formie.

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia  zmiany terminu wskazanego w akapicie na 21 

dni.

The Ordering Party does not agree to a change in the proposed form.

The Ordering Party allows for the possibility of changing the deadline indicated in the paragraph to 21 

days.

The Ordering Party does not agree to a change in the proposed form.

The Employer allows for the following change at the end of the paragraph in the draft contract:

replacing the word "current" with "previous" in relation to the settlement period.

 10.§8.1 ust 4.

Dotychczasowy zapis: 

„4. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT po uzyskaniu od Przedstawiciela 

Zamawiającego potwierdzenia zakresu wykonanych Robót potwierdzonych Częściowymi Protokołami 

Odbioru oraz wystawieniu przez Przedstawiciela Zamawiającego Przejściowego Świadectwa Płatności. 

Do faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest załączyć: Przejściowe/ Końcowe Świadectwa Płatności, 

kopie faktur VAT od swoich wszystkich podwykonawców i wszystkich dalszych podwykonawców za 

poprzedni okres rozliczeniowy wraz z kopiami potwierdzenia zapłaty za te faktury oraz oświadczeniami 

podwykonawców, że ich roszczenia za poprzedni okres rozliczeniowy są zaspokojone. Dodatkowo 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć obustronnie podpisane protokoły odbioru i rozliczenia robót 

zawarte pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami za roboty wykonane w bieżącym okresie 

rozliczeniowym, o zapłatę których Wykonawca wnioskuje. Dla uniknięcia wątpliwości niniejszy ustęp 

ma zastosowanie do wszystkich – w tym także pierwszego – okresów rozliczeniowych. Faktury należy 

wysyłać na adres mailowy: faktury@baltichub.com oraz dołączyć do kopii maila Kierownika Projektu 

oraz Przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku płatności końcowej Wykonawca zobowiązany jest 

załączyć kopie faktur VAT od swoich podwykonawców i dalszych podwykonawców za poprzedni okres 

rozliczeniowy, oraz aktualny wraz z kopiami potwierdzenia zapłaty za te faktury oraz oświadczeniami 

podwykonawców, że ich roszczenia z tytułu realizacji Umów zostały zaspokojone, oraz że nie będą w 

przyszłości z takimi występować. Zapłata podwykonawcom i ich dalszym podwykonawcom 

wynagrodzenia ma dotyczyć robót odebranych przez Przedstawiciela Zamawiającego.” 

Propozycja zapisu: 

„4. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT po uzyskaniu od Przedstawiciela 

Zamawiającego potwierdzenia zakresu wykonanych Robót potwierdzonych Częściowymi Protokołami 

Odbioru oraz wystawieniu przez Przedstawiciela Zamawiającego Przejściowego Świadectwa Płatności. 

Do faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest załączyć: Przejściowe/ Końcowe Świadectwa Płatności, 

kopie faktur VAT od swoich wszystkich podwykonawców i wszystkich dalszych podwykonawców za 

poprzedni okres rozliczeniowy wraz z kopiami potwierdzenia zapłaty za te faktury oraz oświadczeniami 

podwykonawców, że ich roszczenia za poprzedni okres rozliczeniowy są zaspokojone. Dodatkowo 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć obustronnie podpisane protokoły odbioru i rozliczenia robót 

zawarte pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami za roboty wykonane w bieżącym  poprzednim 

okresie rozliczeniowym, o zapłatę których Wykonawca wnioskuje. Dla uniknięcia wątpliwości niniejszy 

ustęp ma zastosowanie do wszystkich – w tym także pierwszego – okresów rozliczeniowych. Faktury 

należy wysyłać na adres mailowy: faktury@baltichub.com oraz dołączyć do kopii maila Kierownika 

Projektu oraz Przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku płatności końcowej Wykonawca, przed 

płatnością przez Zamawiającego zobowiązany jest załączyć kopie faktur VAT od swoich 

podwykonawców i dalszych podwykonawców za poprzedni okres rozliczeniowy, oraz aktualny wraz z 

kopiami potwierdzenia zapłaty za te faktury oraz oświadczeniami podwykonawców, że ich roszczenia z 

tytułu realizacji Umów zostały zaspokojone, oraz że nie będą w przyszłości z takimi występować. 

Zapłata podwykonawcom i ich dalszym podwykonawcom wynagrodzenia ma dotyczyć robót 

odebranych przez Przedstawiciela Zamawiającego.” 

Komentarz: nie możemy odebrać podwykonawcy jak nie mamy wiedzy jaki będzie wynik odbioru z 

Zamawiającym, zamykamy tym samym sobie furtkę w naszych rozliczeniach z Podwykonawcą. 

101

"10. §8.1 section 4.

Record so far:

"4. The Contractor is entitled to issue a VAT invoice after obtaining from the Employer's 

Representative confirmation of the scope of the Works performed, confirmed by the Partial 

Acceptance Reports and issuing the Interim Payment Certificate by the Employer's Representative. 

The Contractor is obliged to attach to the VAT invoice: Interim/Final Payment Certificates, copies of 

VAT invoices from all its subcontractors and all further subcontractors for the previous settlement 

period together with copies of confirmation of payment for these invoices and subcontractors' 

statements that their claims for the previous settlement period are satisfied . In addition, the 

Contractor is obliged to attach mutually signed protocols of acceptance and settlement of works 

concluded between the Contractor and Subcontractors for the works performed in the current 

settlement period, for which the Contractor applies. For the avoidance of doubt, this paragraph 

applies to all - including the first - billing periods. Invoices should be sent to the e-mail address: 

invoice@baltichub.com and attached to the copy of the e-mail of the Project Manager and the 

Employer's Representative. In the case of the final payment, the Contractor is obliged to attach 

copies of VAT invoices from its subcontractors and further subcontractors for the previous 

settlement period, and the current one, together with copies of confirmation of payment for these 

invoices and subcontractors' statements that their claims for the performance of the Agreements 

have been satisfied, and that they will not be with them in the future. Payment of remuneration to 

subcontractors and their further subcontractors is to apply to the works accepted by the 

Employer's Representative."

Recording suggestion:

"4. The Contractor is entitled to issue a VAT invoice after obtaining from the Employer's 

Representative confirmation of the scope of the Works performed, confirmed by the Partial 

Acceptance Reports and issuing the Interim Payment Certificate by the Employer's Representative. 

The Contractor is obliged to attach to the VAT invoice: Interim/Final Payment Certificates, copies of 

VAT invoices from all its subcontractors and all further subcontractors for the previous settlement 

period together with copies of confirmation of payment for these invoices and subcontractors' 

statements that their claims for the previous settlement period are satisfied . In addition, the 

Contractor is obliged to attach mutually signed protocols of acceptance and settlement of works 

concluded between the Contractor and Subcontractors for works performed in the current previous 

settlement period, for which the Contractor applies. For the avoidance of doubt, this paragraph 

applies to all - including the first - billing periods. Invoices should be sent to the e-mail address: 

invoice@baltichub.com and attached to the copy of the e-mail of the Project Manager and the 

Employer's Representative. In the case of the final payment, the Contractor, before payment by the 

Ordering Party, is obliged to attach copies of VAT invoices from its subcontractors and further 

subcontractors for the previous settlement period, and the current one, together with copies of 

confirmation of payment for these invoices and subcontractors' statements that their claims for 

the performance of the Agreements have been satisfied , and that they will not be dealing with 

such in the future. Payment of remuneration to subcontractors and their further subcontractors is 

to apply to the works accepted by the Employer's Representative."

Comment: We cannot accept the subcontractor as we do not know what the result of the 

acceptance with the Employer will be, thus we close the gate in our settlements with the 

Subcontractor. "

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zaproponowanej formie.

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następującej zmiany na końcu akapitu w 

drafcie umowy:

zamiana słowa "bieżącym" na "poprzednim" w odniesieniu do okresu rozliczeniowego.
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[Umowa] §11 ust 4.

Dotychczasowy zapis: 

„4. Jeżeli Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy należnego wynagrodzenia, lub w inny sposób złamie 

Umowę mimo pisemnej skargi Wykonawcy, to Wykonawca może wezwać go do usunięcia uchybienia, 

powołując się na niniejszą klauzulę i podając rodzaj uchybienia. Gdyby Zamawiający w ciągu 45 dni od 

dnia otrzymania takiego wezwania nie podjął kroków dla naprawy uchybienia, to Wykonawca może w 

ciągu następnych 10 dni zawiesić wykonywanie Robót.”

Propozycja zapisu: 

„4. Jeżeli Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy należnego wynagrodzenia, lub w inny sposób złamie 

Umowę mimo pisemnej skargi Wykonawcy, to Wykonawca może wezwać go do usunięcia uchybienia, 

powołując się na niniejszą klauzulę i podając rodzaj uchybienia. Gdyby Zamawiający w ciągu 45 14 dni 

od dnia otrzymania takiego wezwania nie podjął kroków dla naprawy uchybienia, to Wykonawca może 

w ciągu następnych 10 2 dni zawiesić wykonywanie Robót.”

Komentarz: 28 dni + 55 dni to zdecydowanie za dużo

"[Agreement] §11 section 4.

Record so far:

"4. If the Employer fails to pay the Contractor due remuneration or otherwise breaches the 

Agreement despite a written complaint from the Contractor, the Contractor may call on the 

Contractor to remove the default by referring to this clause and specifying the type of default. If 

the Employer fails to take steps to remedy the deficiency within 45 days of receiving such a 

request, the Contractor may suspend the execution of the Works within the next 10 days."

Recording suggestion:

"4. If the Employer fails to pay the Contractor due remuneration or otherwise breaches the 

Agreement despite a written complaint from the Contractor, the Contractor may call on the 

Contractor to remove the default by referring to this clause and specifying the type of default. If 

the Employer fails to take steps to remedy the deficiency within 45 14 days from the date of 

receipt of such a request, the Contractor may suspend the execution of the Works within the next 

10 2 days."

Comment: 28 days + 55 days is way too much

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zaproponowanej zmiany w drafcie umowy:

 "Gdyby Zamawiający w ciągu 21 dni od dnia otrzymania takiego wezwania nie podjął kroków dla 

naprawy uchybienia, to Wykonawca może w ciągu następnych 10 dni zawiesić wykonywanie 

Robót." 

The Employer allows the possibility of introducing the proposed change in the draft contract:

  "If the Employer fails to take steps to remedy the deficiency within 21 days of receiving such a 

request, the Contractor may suspend the execution of the Works within the next 10 days."
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[Umowa] §11 ust 5

Dotychczasowy zapis: 

„5. Gdyby uchybienie nie zostało usunięte w ciągu 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

pierwszego wezwania, to Wykonawca może po następnych 21 dniach odstąpić od Umowy. W takim 

przypadku Wykonawca winien opuścić Teren Budowy.”

Propozycja zapisu: 

„5. Gdyby uchybienie nie zostało usunięte w ciągu 60 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

pierwszego wezwania, to Wykonawca może po następnych 21  2 dniach odstąpić od Umowy. W takim 

przypadku Wykonawca winien opuścić Teren Budowy.”

Komentarz: 28 dni + 55 dni to zdecydowanie za dużo.

"[Agreement] §11 section 5

Record so far:

"5. If the deficiency is not removed within 60 days from the date of receipt of the first request by 

the Employer, the Contractor may withdraw from the Agreement after another 21 days. In such a 

case, the Contractor should leave the Construction Site."

Recording suggestion:

"5. If the deficiency is not removed within 60 14 days from the date of receipt of the first request 

by the Employer, the Contractor may withdraw from the Agreement after the next 21 2 days. In 

such a case, the Contractor should leave the Construction Site."

Comment: 28 days + 55 days is way too much."

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

 14.§11 ust 6 

Dotychczasowy zapis: 

„6. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, na mocy 

pisemnego oświadczenia o odstąpieniu należycie doręczonego Wykonawcy, odnośnie pozostałych 

Robót, gdy Wykonawca nie jest w stanie zapłacić terminowo swoich zobowiązań lub Wykonawca 

zawiesi zapłatę swoich zobowiązań lub ogłosi swój zamiar zawieszenia tej zapłaty; lub gdy dowolna 

osoba złoży we właściwym sądzie wniosek o likwidację, rozwiązanie lub upadłość Wykonawcy lub dla 

Wykonawcy lub części jego majątku zostanie wyznaczony likwidator, zarządca komisaryczny, zarządca 

przymusowy, zarządca lub zarząd masy upadłościowej. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może 

być doręczone przez Zamawiającego w ciągu 42 dni po danym zdarzeniu, zgodnie z punktem 2. W 

przypadku opóźnienia w ukończeniu Robót poza powyżej podaną datę, termin tego odstąpienia 

zostanie wydłużony o liczbę dni odpowiadających temu opóźnieniu.”

Propozycja zapisu: 

„6. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, na mocy 

pisemnego oświadczenia o odstąpieniu należycie doręczonego Wykonawcy, odnośnie pozostałych 

Robót, gdy Wykonawca nie jest w stanie zapłacić terminowo swoich zobowiązań lub Wykonawca 

zawiesi zapłatę swoich zobowiązań lub ogłosi swój zamiar zawieszenia tej zapłaty; lub gdy dowolna 

osoba złoży we właściwym sądzie wniosek o likwidację, rozwiązanie lub upadłość Wykonawcy lub dla 

Wykonawcy lub części jego majątku zostanie wyznaczony likwidator, zarządca komisaryczny, zarządca 

przymusowy, zarządca lub zarząd masy upadłościowej. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może 

być doręczone przez Zamawiającego w ciągu 42 dni po danym zdarzeniu, zgodnie z punktem 2. W 

przypadku opóźnienia w ukończeniu Robót poza powyżej podaną datę, termin tego odstąpienia 

zostanie wydłużony o liczbę dni odpowiadających temu opóźnieniu.”
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"14. §11 section 6

Record so far:

"6. The Employer has the right to withdraw from the Agreement with immediate effect, by virtue of 

a written declaration of withdrawal duly delivered to the Contractor, in respect of the remaining 

Works, when the Contractor is unable to pay its obligations on time or the Contractor suspends the 

payment of its obligations or announces its intention to suspend this payment; or when any person 

files an application with a competent court for the liquidation, dissolution or bankruptcy of the 

Contractor, or a liquidator, receiver, receiver, administrator or insolvency administrator is 

appointed for the Contractor or part of its assets. The declaration of withdrawal from the 

Agreement may be delivered by the Employer within 42 days after the event, in accordance with 

point 2. In the event of a delay in the completion of the Works beyond the above-mentioned date, 

the deadline for withdrawal will be extended by the number of days corresponding to this delay.”

Recording suggestion:

"6. The Employer has the right to withdraw from the Agreement with immediate effect, by virtue of 

a written declaration of withdrawal duly delivered to the Contractor, in respect of the remaining 

Works, when the Contractor is unable to pay its obligations on time or the Contractor suspends the 

payment of its obligations or announces its intention to suspend this payment; or when any person 

files an application with a competent court for the liquidation, dissolution or bankruptcy of the 

Contractor, or a liquidator, receiver, receiver, administrator or insolvency administrator is 

appointed for the Contractor or part of its assets. A declaration of withdrawal from the Agreement 

may be delivered by the Employer within 42 days after the event, in accordance with point 2. In the 

event of a delay in the completion of the Works beyond the above-mentioned date, the withdrawal 

period will be extended by the number of days corresponding to this delay.""

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. The Employer does not agree to the proposed change.
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[Umowa] §11 ust 9 d 

Dotychczasowy zapis: 

„d)  W wysokości 15 000 PLN za każde uchybienie w procedurach BHP wykryte przez zlecającego 

podczas trwania prac budowlanych, na terenie budowy,”

Propozycja zapisu: 

„d)  W wysokości 15 000  500 PLN za każde uchybienie w procedurach BHP wykryte przez zlecającego 

podczas trwania prac budowlanych, na terenie budowy,”

[Agreement] §11 section 9 d

Record so far:

"d) in the amount of PLN 15,000 for each breach in health and safety procedures detected by the 

ordering party during the construction works, on the construction site,"

Recording suggestion:

"d) In the amount of PLN 15,000,500 for each breach in health and safety procedures detected by 

the ordering party during construction works, on the construction site"

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę (zob. też odp. na pyt. 61) The Employer does not agree to the proposed change.
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[Umowa} §11 ust 9 e 

Zapis: 

„ e) W wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto za każde zdarzenie wypadkowe lub 

potencjalnie wypadkowe na ternie budowy;”

Prosimy o wykreślenie. Kara za wypadek losowy, takie zdarzenia zabezpiecza polisa CAR.

[Agreement] §11 section 9 e

Record:

"e) In the amount of 0.1% of the net lump-sum remuneration for each accident or near miss at the 

construction site;"

Please cross out. Penalty for an accident, such events are covered by the CAR policy.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. The Employer does not agree to the proposed change.
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[Umowa] §11 ust 9 f 

Zapis: 

„f. Karę, o której mowa w §4 ust. 20 w przypadku wystąpienia okoliczności tam opisanych.” 

Kara za ponoszenie kosztów budowy? Prosimy o wyjaśnienie. 

[Agreement] §11 section 9 f

Record:

"f. The penalty referred to in §4 section 20 in the event of the circumstances described therein.”

Penalty for incurring construction costs? Please explain. "

Zamawiający dopuszcza możliwość skreślenia wskazanego punktu w drafcie umowy. The Employer allows for the possibility of deleting the indicated point in the contract draft.
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Prosimy o wskazanie miejsca lub podanie odległości z których możemy podłączyć zaplecze budowy do 

sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci elektroenergetycznej. Wg pkt 4.3 „Wymogów 

Zamawiającego”, w bezpośredniej bliskości wskazanego miejsca na parkingu, brak jest przedmiotowych 

sieci.

Please indicate the place or the distance from which we can connect the construction site to the 

sanitary sewage system, water supply network and power network. According to point 4.3 of the 

"Employer's Requirements", in the immediate vicinity of the indicated place in the car park, there 

are no networks in question.

W Wymogach Zamawiającego nastąpiła zmiana i wskazane zostało inne miejsce na zaplecze 

Wykonawcy, z możliwością podłączenia mediów: wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej. 

There was a change in the Employer's Requirements and a different place was indicated for the 

Contractor's backup, with the possibility of connecting media: water, sanitary sewage system, 

electricity.
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Czy Zamawiający dopuszcza na potrzeby komunikacji budowy i transportu pionowego materiałów 

budowlanych postawienie tymczasowej zewnętrznej klatki schodowej w konstrukcji ramowej oraz 

windy towarowej przy elewacji budynku? Cześć elementów elewacji budynku zostanie tymczasowo 

zdemontowana i ponownie zamontowana na koszt GW. Uzyskamy przez to odseparowanie ekip 

budowlanych od pracowników BHCT (jedyny wyjątek to korzystanie przez pracowników budowlanych z 

klatki schodowej budynku w celu wyjścia na dach).

Does the Employer allow for the purposes of construction communication and vertical transport of 

building materials, to place a temporary external staircase in a frame structure and a freight 

elevator at the building's facade? Some elements of the building's facade will be temporarily 

dismantled and re-installed at the GC's expense. As a result, construction teams will be separated 

from BHCT employees (the only exception is the use of the building's staircase by construction 

workers to go to the roof).

Od strony ochrony możliwy jest montaż, ale tylko od strony wewnętrznej (terminala), nie możliwe 

jest manipulowanie ładunkami od strony zewnętrznej budynku (od strony parkingu 

zewnętrznego); montaż należy skonsultować z Przedstawicielami Zamawiającego (w tym: Dział 

BHP) oraz musi on zostać właściwie wygrodzony: w sposób zgodny z przepisami, bezpieczny i 

należy wyznaczyć takie miejsce, aby ścieżka nie została zblokowana dla pracowników BHCT

From the security side, assembly is possible, but only from the inside (terminal), it is not possible to 

manipulate loads from the outside of the building (from the side of the external parking lot); assembly 

should be consulted with the Employer's Representatives (including the OHS Department) and it must 

be properly fenced off: in a manner compliant with the regulations, safe and a place should be 

designated so that the path is not blocked for BHCT employees
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Czy na czas wymiany centrali wentylacyjnej dachowej N1W1 Zamawiający przewiduje przerwę 

technologiczną w funkcjonowaniu układów HVAC dla budynku? Kształt obecnego projektu 

wykonawczego praktycznie uniemożliwia wymianę centrali wraz z kanałami wentylacyjnymi w czasie 

krótszym niż 1-2 tygodni.

Does the Employer anticipate a technological break in the functioning of the building's HVAC 

systems for the time of replacing the N1W1 roof air handling unit? The shape of the current 

detailed design makes it practically impossible to replace the air handling unit with ventilation 

ducts in less than 1-2 weeks.

Wykonawca jest zobowiązany tak zaplanować realizację Przedmiotu Zamówienia, aby przerwa 

technologiczna w funkcjonowaniu układów HVAC w budynku była jak najkrótsza - Zamawiający 

dopuszcza 7 dni roboczych.

Zgodnie z zapisem w Wymogach Zamawiającego, wykonawca jest zobowiązany w swoim 

Harmonogramie do oferty wskazać m.in. czas i termin realizacji prac związanych z wymianą 

centrali wentylacyjnej. 

The Contractor is obliged to plan the implementation of the Subject of the Order in such a way that the 

technological break in the operation of the HVAC systems in the building is as short as possible - the 

Employer allows 7 working days.

Pursuant to the provision in the Employer's Requirements, the contractor is obliged to indicate in its 

Schedule to the offer, among others: time and date of completion of works related to the replacement 

of the air handling unit.
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Czy na czas przebudowy pomieszczenia serwerowni i przełączeń urządzeń, Zamawiający przewiduje 

przerwę technologiczną (np. weekendową)?

Does the Employer provide for a technological break (e.g. weekend) for the time of the 

reconstruction of the server room and device switching?

Przerwy technologiczne w działaniu serwerowni będą możliwe po uzgodnieniu z Przedstawicielem 

Zamawiającego szczegółów, m.in. terminu i czasu 

Technological breaks in the operation of the server room will be possible after agreeing the details with 

the Employer's Representative, e.g. deadline and time
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Prosimy o informację, czy pozycje oraz ilości w Zestawieniu Ceny Ofertowej  są edytowalne? Czy 

Wykonawca podczas przygotowywania oferty może zmieniać ilości?

Please let us know whether the items and quantities in the Offer Price Statement are editable? Can 

the Contractor change the quantities during the preparation of the offer?

Przedmiary są pomocnicze, jeżeli oferent uzna że trzeba je skorygować, to może wprowadzić 

zmiany z zaznaczeniem zmienionej pozycji (np. innym kolorem). Rozliczenie umowy jest 

ryczałtowe, także jakiekolwiek braki, niedoszacowania nie mogą być w przyszłości podstawą do 

roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego.

Bills of quantities are auxiliary, if the bidder decides that they need to be corrected, he may introduce 

changes with the changed position marked (e.g. in a different color). The settlement of the contract is 

a lump sum, so any deficiencies or underestimations may not be the basis for the Contractor's claims 

against the Employer in the future.

114
Prosimy o informację, czy poszczególne pozycje cen jednostkowych mogą zostać puste z odniesiem, ze 

cena zawarta jest w innej pozycji?

Please let us know whether individual items of unit prices can be left blank with a reference that 

the price is included in another item?

Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem, że w danej pozycji ceny jednostkowej będzie podane 

odniesienie do pozycji, gdzie zawarto cenę.

The Ordering Party agrees, provided that in a given item of the unit price a reference to the item where 

the price is included is given.

115
Prosimy o udostepnienie załączników do umowy, głównie Procedury BHP, Wzoru karty Gwarancyjnej 

oraz Wzoru Gwarancji bankowej lub Ubezpieczeniowej

Please provide the attachments to the contract, mainly the Health and Safety Procedures, the 

Template of the Guarantee Card and the Template of the Bank or Insurance Guarantee

Zamawiający udostępnił wspomniane załączniki do umowy, link do nich znajduje się na stronie 

www niniejszego przetargu.

The Contracting Authority provided the aforementioned annexes to the contract, the link to them is on 

the website of this tender.



116 Prosimy o udostępnienie dokumentacji wykonawczej oraz stanu istniejącego w formacie .dwg Please provide the execution documentation and the existing state in the .dwg format
Zamawiający udostępnił pliki dwg dla dokumentacji Projektu Wykonawczego oraz Aranżacji 

Wnętrz dla przebudowy II piętra w budynku administracyjnym oraz rzut dwg stanu obecnego.

The Employer provided dwg files for the documentation of the Execution Design and Interior Design for 

the redevelopment of the second floor in the administration building and the dgw projection of the 

current state.

117
Prosimy o informację czy jest możliwość zamiany producenta drzwi na innego z zachowaniem 

kluczowych parametrów drzwi

Please let us know whether it is possible to replace the door manufacturer with another one, while 

maintaining the key parameters of the door

Zamawiający dopuszcza taką ewentualność, po wcześniejszym zatwierdzeniu Karty Materiałowej, 

zgodnie z Wymogami.

The Ordering Party allows for such a possibility, after prior approval of the Material Card, in 

accordance with the Requirements.

118
Prosimy o udostępnienie szczegółowej kalkulacji dla żaluzji wewnętrznych montowanych przy ścianie 

fasadowej - ilości z poszczególnymi wymiarami żaluzji, które należy ująć w ofercie

Please provide a detailed calculation for internal blinds mounted on the facade wall - quantities 

with individual dimensions of the blinds to be included in the offer

Przekroje budynków zostały udostępnione z projektu wykonawczego dla całego budynku (z 2006 

roku). Projekt aranżacji nie wpływał na zmiany w obszarach okien. Z tych przekrojów można 

odczytać wysokości i parapetów.

Rzuty budynku są zamieszczone w projekcie PW aranżacji piętra +2 (FAZA 1), skąd można 

odczytać wielkości poszczególnych kwater. Pomocniczo w tabeli Excel w wersji edytowalnej, w 

danej komórce są zawarte szczegóły dotyczące wyliczeń.

The cross-sections of the buildings were made available from the detailed design for the entire building 

(2006). The design of the arrangement did not affect the changes in the window areas. From these 

cross-sections you can read the heights and parapers. Helpfully, in the editable version of the Excel 

table, the details of the calculations are contained in a given cell.

119
Prosimy o udostępnienie przekrojów budynku oraz rzutów elewacji dla dokładnej wyceny żaluzji 

wewnętrzych

Please provide building cross-sections and elevation projections for an accurate valuation of 

internal blinds

Przekroje budynków zostały udostępnione z projektu wykonawczego dla całego budynku (z 2006 

roku). Projekt aranżacji nie wpływał na zmiany w obszarach okien. Z tych przekrojów można 

odczytać wysokości i parapetów.

Rzuty budynku są zamieszczone w projekcie PW aranżacji piętra +2 (FAZA 1), skąd można 

odczytać wielkości poszczególnych kwater.

The cross-sections of the buildings were made available from the detailed design for the entire building 

(2006). The design of the arrangement did not affect the changes in the window areas. From these 

cross-sections you can read the heights and parapers.

120

W tabeli Zestawienie Ceny Ofertowej, która ma być załącznikiem do oferty brakuje elementów 

wyspecyfikowanych w 3 i 4 zakładce jako FAZA I ETAP III oraz FAZA II pliku Excel Zestawienia 

materiałów i urzadzeń wskazanych w dokumentacji wykonawczej (H-inst. grzewcze). Prosimy o 

potwierdzenie, że tabela Zestawienie Ceny Ofertowej jest kompletna. W przeciwnym razie, prosimy o 

uzupełnienie.

The List of Offer Price table, which is to be an attachment to the offer, lacks the elements specified 

in the 3rd and 4th tabs as PHASE I STAGE III and PHASE II of the Excel file List of materials and 

devices indicated in the executive documentation (H-heating installation). Please confirm that the 

Offer Price Statement table is complete. Otherwise, please complete.

Tabela Zestawienie Ceny Ofertowej we wspomnianym zakresie jest kompletna - zawiera arkusze 

"FAZA I Etap I", "FAZA I Etap II", "FAZA I Etap III" ze wskazanych przedmiarów . W przedmiarach 

branżowych pokazane są kolejne etapy realizacji przebudowy budynku. W tym postępowaniu 

Zamawiający zleca realizacje prac Fazy I (zgodnie z Wymogami i projektem stanowiącym Załącznik 

nr 1 do Wymogów). 

Table Listing of the Offer Price in the mentioned scope is complete. The industry take-offs show the 

successive stages of the reconstruction of the building. In this procedure, the Employer anticipates the 

implementation of Phase I works (in accordance with the Requirements and the project constituting 

Appendix No. 1 to the Requirements).

121

[Umowa] Par. 3 ust. 1b - W zwiazku z tym, iż dokumentacja wykonawcza jest po stronie 

Zamawiajacego, proponujemy zmianę zapisu, że za ewentualne błędy projektowe odpowiada 

Projektant/Zamawiajacy. Zgodnie z orzecznictwem, wykonawca nie ma obowiązku badać dokumentacji 

pod katem błędów.

[Agreement] Par. 3 sec. 1b - Due to the fact that the executive documentation is on the side of the 

Employer, we propose to change the provision that the Designer / Employer is responsible for any 

design errors. According to the case law, the contractor is not obliged to check the documentation 

for errors.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zaproponowanej formie.

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następującej zmiany na końcu akapitu w 

drafcie umowy:

"W przypadku wykrycia obiektywnej wady, błędu lub jakiejkolwiek nieprawidłowości w trakcie 

realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 

Zamawiającego".

The Ordering Party does not agree to a change in the proposed form.

The Employer allows for the following change at the end of the paragraph in the draft contract:

"In the event of detecting an objective defect, error or any irregularity during the implementation of 

this Agreement, the Contractor is obliged to immediately notify the Employer of this fact."

122

[Umowa] Par. 4 ust.3 - Z uwagi krótki czas realizacji zadania prosimy o zmianę terminu akceptacji 

umów z podwykonawcami, z 14 na 5 dni. Prosimy o potwierdzenie, ze prace budowlane będą mogly 

odbywać się równolegle do procesu akceptacji umów.

[Agreement] Par. 4 section 3 - Due to the short time of task implementation, please change the 

deadline for accepting contracts with subcontractors from 14 to 5 days. Please confirm that 

construction works will be able to take place in parallel to the contract approval process.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia prac równolegle do procedury akceptacji 

umów.

Odnośnie terminu akceptacji umów z podwykonawcami Zamawiający dopuszcza możliwość 

wprowadzenia następującej zmiany w drafcie umowy: termin akceptacji do 7 dni

The Employer does not allow the possibility of conducting works in parallel to the contract acceptance 

procedure.

Regarding the deadline for accepting contracts with subcontractors, the Employer allows for the 

following change in the draft of the contract: acceptance deadline up to 7 days

123

[Umowa] Par. 4 Ust. 5 – Zgodnie z zapisem Wykonawca ma  przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię każdej umowy z podwykonawcą. Prosimy o potwierdzenie, czy jest 

możliwość odstępstwa od tego zapisu. Zgodnie z zapisami w dokumentach postępowania BHTC nie jest 

Zamawiającym w rozumieniu Ustawy PZP (Informacja z RFQ pkt.3.2)

[Agreement] Par. 4 sec. 5 - According to the provision, the Contractor is to submit to the Employer 

a certified true copy of each contract with the subcontractor. Please confirm whether there is a 

possibility to deviate from this provision. According to the provisions in the documents of the 

procedure, BHTC is not the Ordering Party within the meaning of the Public Procurement Law 

(Information from the RFQ point 3.2)

Zamawiający nie jest Zamawiającym w rozumieniu PZP, ale ma możliwość formułowania 

wskazanego obowiązku umownego. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

The Ordering Party is not the Ordering Party within the meaning of the Public Procurement Law, but it 

has the possibility to formulate the indicated contractual obligation. The Employer does not agree to 

the proposed change.
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[Umowa] Par. 4 ust. 24 - Zwracamy się z prośbą o zmiejszenie stawki dotyczącej wstrzymania ruchu z 

10 na 5 tys za każdą rozpoczetą godzinę oraz prosimy o możliwość zgłaszania tego faktu z 5-dniowym 

wyprzedzeniem.

[Agreement] Par. 4 sec. 24 - We ask you to reduce the rate for stopping traffic from 10 to 5 

thousand for each commenced hour and we ask you to report this fact 5 days in advance.
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. The Employer does not agree to the proposed change.

125
Par.4 ust. 24 - Zwracamy się z prośbą dotyczącą zmiany kary umownej z 30 tys na 10 tys. za każdą 

rozpoczetą godzinę w sytuacji braku zgody na wstrzymanie ruchu

[Agreement] Para. 4 sec. 24 - We are asking you to change the contractual penalty from PLN 

30,000 to PLN 10,000. for each commenced hour in the absence of consent to suspend traffic
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. The Employer does not agree to the proposed change.
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[Umowa] Par.4 ust. 34 - Prosimy o udostępnienie wymogów międzynarodowego kodeksu ochrony 

statków i obiektow portowych oraz o wskazanie ustawy dotyczącej ochrony portów morskich i 

śródlądowych

[Agreement] Paragraph 4 section 34 - Please provide the requirements of the international code for 

the protection of ships and port facilities and indicate the act on the protection of sea and inland 

ports

Główny wymóg dla wykonawcy to okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz 

dostosowanie się do wewnętrznych procedur dot. obiektu portowego, wszelkie inne zapisy 

dotyczące Międzynarodowego Kodeksu Ochrony Statków oraz Obiektów Portowych oraz Ustawy  

o ochronie żeglugi i portów morskich z dnia 4 września 2008 roku zawarte są w Planie Ochrony 

Obiektu Portowego (dokument oznaczony jako tajemnica przedsiębiorstwa) powstający na 

podstawie Oceny Stanu Ochrony Obiektu Portowego (dokument zastrzeżony zgodnie z Ustawą o 

Ochronie Informacji Niejawnych.

The main requirement for the contractor is to present a document confirming the identity and to 

comply with the internal procedures regarding the port facility, all other provisions regarding the 

International Code for the Protection of Ships and Port Facilities and the Act on the Protection of 

Shipping and Seaports of September 4, 2008 are included in the Security Plan of the Port Facility (a 

document marked as a business secret) developed on the basis of the Port Facility Security Assessment 

(restricted document in accordance with the Act on the Protection of Classified Information.
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[Umowa] Par. 7 ust. 1 – Prosimy o potwierdzenie, ze po stronie Wykonawcy nie ma potrzeby 

uzyskiwania żadnych decyzji administracyjnych. W naszej ocenie remont piętra 2 nie podlega pod 

procedurę PnB. 

[Agreement] Par. 7 sec. 1 - Please confirm that there is no need to obtain any administrative 

decisions on the part of the Contractor. In our opinion, the renovation of the 2nd floor is not 

subject to the PnB procedure.

Zgodnie z Oświadczeniem Projektanta (Załącznik nr 7 do Wymogów Zamawiającego), roboty 

budowlane objęte Projektem Wykonawczym i Aranżacji Wnętrz dla II piętra budynku 

administracyjnego zostały zdefiniowane jako przebudowa. Zgodnie z Art. 29 ust 4 pkt 1) lit a) 

prawa budowlanego, wykonywanie robót budowlanych polegających na przebudowie nie wymaga 

decyzji o pozwoleniu na budowę, ani zgłoszenia. 

According to the Designer's Statement, the construction works covered by the Execution and Interior 

Design for the second floor of the administration building were defined as redevelopment. Pursuant to 

Art. 29 section 4 point 1) letter a) of the Construction Law, the performance of construction works 

involving reconstruction does not require a decision on a building permit or a notification.



128 Par.8.1 ust.8 Prosimy o zmianę zapisu: "Ostateczne rozliczenie Umowy nastąpi po podpisaniu przez 

Strony Końcowego Protokolu odbioru Robót" (bez pozwolenia na użykowanie)
Umowa Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zaproponowanej zmiany w drafcie umowy. The Employer allows the possibility of introducing the proposed change in the draft contract.

129 Par. 10 ust. 5 - Prosimy o zmianę gwarancji należytego wykonania z 15% na 5% Par. 10 sec. 5 - Please change the performance guarantee from 15% to 5%

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następującej zmiany w drafcie umowy:

"Gwarancja, o której mowa w ust. 1, wynosić będzie 10% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego 

netto, o którym mowa w §8 ust. 1 Umowy"

The Employer allows for the following changes to the contract draft:

"The guarantee referred to in section 1 will amount to 10% of the amount of the lump sum net 

remuneration referred to in §8 section 1 of the Agreement"

130
Definicje str.56  Dokumentu Umowy - prosimy o wykreślenie wszystkich zagranicznych przepisów 

niemajacych zastosowania w Polsce. Przedmiot umowy znajduje się na terenie RP.

Definitions on page 56 of the Agreement Document - please delete all foreign regulations not 

applicable in Poland. The subject of the contract is located in the territory of the Republic of 

Poland.

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zaproponowanej zmiany w drafcie umowy. The Employer allows the possibility of introducing the proposed change in the draft contract.
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Czy do oferty przyjmować zestawienie materiałów z formularza cenowego czy zestawienia materiałów 

dołączone do projektu ?

W formularzu cenowym wyszczególniona jest faza 1 do wyceny - arkusz 10 

Zestawienie materiałów do projektu obejmuje fazę 1 i fazę 2

Czy do ofert dołączone są materiały z formularza cenowego czy zestawienia załączników dołączone 

do projektu ?

W formularzu cenowym zmieniona jest faza 1 do wyceny - arkusz 10

Zestawienie materiałów do projektu wymaga fazy 1 i fazy 2

Do oferty Wykonawca ma załączyć m.in. Zestawienie Ceny Ofertowej.  Wycenie podlegają prace 

niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Zamówienia (etapowanie oraz zakres zgodnie z opisem w 

Wymogach Zamawiającego oraz w projekcie stanowiącym załącznik nr 1 do Wymogów). 

The Contractor is to include in the offer, among others: Listing of the Offer Price. The valuation covers 

the works necessary to complete the Subject of the Order (staging and scope as described in the 

Employer's Requirements and in the project constituting Annex No. 1 to the Requirements).

132 Czy Zamawiający dopuszcza innych producentów central wentylacyjnych? Should other manufacturers of air handling units be allowed?

Wykonawca powinien do oferty przyjąć wyspecyfikowanych w projekcie producentów. 

Zamawiający na etapie negocjacji, po złożeniu ofert, dopuszcza rozmowę o możliwych zmianach 

(materiały równoważne), zgodnie z zapisami z Wymogów Zamawiającego.

The contractor should include in the offer the manufacturers specified in the design. At the negotiation 

stage, after submitting the bids, the Employer allows discussion of possible changes (equivalent 

materials), in accordance with the provisions of the Employer's Requirements.

133 Czy Zamawiający dopuszcza innych producentów nawilżaczy parowych? Does the Employer allow other manufacturers of steam humidifiers?

Wykonawca powinien do oferty przyjąć wyspecyfikowanych w projekcie producentów. 

Zamawiający na etapie negocjacji, po złożeniu ofert, dopuszcza rozmowę o możliwych zmianach 

(materiały równoważne), zgodnie z zapisami z Wymogów Zamawiającego.

The contractor should include in the offer the manufacturers specified in the design. At the negotiation 

stage, after submitting the bids, the Employer allows discussion of possible changes (equivalent 

materials), in accordance with the provisions of the Employer's Requirements.

134 Czy Zamawiający dopuszcza innych producentów agregatów chłodniczych? Does the Employer allow other manufacturers of refrigeration units?

Wykonawca powinien do oferty przyjąć wyspecyfikowanych w projekcie producentów. 

Zamawiający na etapie negocjacji, po złożeniu ofert, dopuszcza rozmowę o możliwych zmianach 

(materiały równoważne), zgodnie z zapisami z Wymogów Zamawiającego.

The contractor should include in the offer the manufacturers specified in the design. At the negotiation 

stage, after submitting the bids, the Employer allows discussion of possible changes (equivalent 

materials), in accordance with the provisions of the Employer's Requirements.

135 Czy Zamawiający dopuszcza innych producentów systemu VRF? Does the Employer allow other manufacturers of the VRF system?

Wykonawca powinien do oferty przyjąć wyspecyfikowanych w projekcie producentów. 

Zamawiający na etapie negocjacji, po złożeniu ofert, dopuszcza rozmowę o możliwych zmianach 

(materiały równoważne), zgodnie z zapisami z Wymogów Zamawiającego.

The contractor should include in the offer the manufacturers specified in the design. At the negotiation 

stage, after submitting the bids, the Employer allows discussion of possible changes (equivalent 

materials), in accordance with the provisions of the Employer's Requirements.

136 Czy Zamawiający dopuszcza innych producentów szaf klimatyzacji precyzyjnej? Does the Employer allow other manufacturers of precision air-conditioning cabinets?

Wykonawca powinien do oferty przyjąć wyspecyfikowanych w projekcie producentów. 

Zamawiający na etapie negocjacji, po złożeniu ofert, dopuszcza rozmowę o możliwych zmianach 

(materiały równoważne), zgodnie z zapisami z Wymogów Zamawiającego.

The contractor should include in the offer the manufacturers specified in the design. At the negotiation 

stage, after submitting the bids, the Employer allows discussion of possible changes (equivalent 

materials), in accordance with the provisions of the Employer's Requirements.

137 Czy centrale będą z własną automatyką? Will the control panels have their own automation?
Centrala wentylacyjna będąca w zakresie wykonawcy musi być kompletna, ma spełniać 

wymagania projektu i Wymogów Zamawiającego.

The HVAC unit within the contractor's scope must be complete and meet the requirements of the 

design and the Employer's requirements.

138 [Automatyka, centrale] czy będą wyposażone w czujniki falowniki itp. [Automation, control panels] will they be equipped with sensors, inverters, etc.
Centrala wentylacyjna będąca w zakresie wykonawcy musi być kompletna, ma spełniać 

wymagania projektu i Wymogów Zamawiającego.

The HVAC unit within the contractor's scope must be complete and meet the requirements of the 

design and the Employer's requirements.

139 [Automatyka, centrale] czy inwestor da dostęp do istniejącego systemu nadzoru
[Automation, control panels] whether the investor will provide access to the existing supervision 

system

Tak, w zakresie wymaganym przebudową, po uzgodnieniu szczegółów z Przedstawicielem 

Zamawiającego

Yes, to the extent required by the reconstruction, after agreeing the details with the Employer's 

RepresentativeYes, to the extent required by the reconstruction, after agreeing the details with the 

Employer's Representative

140 [Automatyka] czy na pewno musi być Schneider [Automatics] does it really have to be Schneider Zamawiający potwierdza. The Employers confirms.

141
SSP, CCTV, KD, BMS - czy inwestor udostępni programy i hasła, umożliwiające integracje rozbudow z 

istniejącymi systemami?

SSP, CCTV, KD, BMS - will the investor provide programs and passwords enabling integration of 

extensions with existing systems?

Tak, w zakresie wymaganym przebudową, po uzgodnieniu szczegółów z Przedstawicielem 

Zamawiającego

Yes, to the extent required by the reconstruction, after agreeing the details with the Employer's 

RepresentativeYes, to the extent required by the reconstruction, after agreeing the details with the 

Employer's Representative

142

Którymi przedmiarami się sugerować? Branżowymi ? W sumie to innego przedmiaru nie widzę. 

Czy ten z architektury dotyczy tylko 2 piętra i dachu ?

W tabeli ETAPOWANIE faza 1 jest opisana jako również wymiana dwóch pozostałych central itd. 

Trzymam się wersji, że tylko N1W1 i 2 piętro dotyczy zapytanie.

What measurements should you suggest? industry? I don't see any other size at all.

Is the one from the architecture only for the 2nd floor and the roof?

You and Piotr also mentioned to look at the contact table - but there is nothing about staging in it, 

and in the STATING table phase 1 is described as also replacing the other two control panels, etc. . I 

stick to the version that only N1W1 and the 2nd floor are affected by the inquiry.

Przedmiary są pomocnicze, jeżeli oferent uzna że trzeba je skorygować to może wprowadzić 

zmiany z zaznaczeniem zmienionej pozycji (np. innym kolorem). 

W kwotach wskazanych w Zestawieniu Ceny Ofertowej, dotyczących ceny ryczałtowej, 

Wykonawca jest zobowiązany ująć wszelkie koszty, które przewiduje ponieść podczas realizacji 

Przedmiotu Zamówienia.

Zamawiający potwierdza, że Przedmiot Zamówienia obejmuje wymianę jeden centrali N1W1.

Bills of quantities are auxiliary, if the bidder decides that they need to be corrected, he may introduce 

changes with the changed position marked (e.g. in a different color).

In the amounts indicated in the List of Offer Price, regarding the lump sum price, the Contractor is 

obliged to include all costs that it expects to incur during the execution of the Subject of the Order.

The Ordering Party confirms that the Subject of the Order includes the replacement of one N1W1 

exchange.

143
Proszę również o potwierdzenie, że poniższe elementy wchodzą w zakres ofertowania: [meble i 

wyposażenie stałe, meble ruchome]

Please also confirm that the following items are included in the offer: [furniture and fixed 

equipment, movable furniture]

Zamawiający potwierdza, że wskazane elementy [meble i wyposażenie stałe, meble ruchome] nie 

wchodzą w zakres ofertowania, one są w zakresie dostawy inwestorskiej.

The Employer confirms that the indicated elements [furniture and fixed equipment, movable furniture] 

are not included in the offer, they are included in the investor's delivery.
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Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że wykonawca powinien w swoje ofercie przewidzieć koszty 

prac rozbiórkowych oraz  wszelkich prac tymczasowych w zakresie budowlanym oraz instalacyjnym 

(instalacja teletechniczne, elektryczne, wentylacyjne, etc...) wynikających z etapowania projektu oraz 

potrzeby zapewnienia ciągłości pracy szczególnie dla systemów IT, bezpieczeństwa, wentylacji 

klimatyzacji, etc.... 

Please confirm explicitly that the contractor should include in his offer the costs of demolition 

works and all temporary construction and installation works (telecommunication, electrical, 

ventilation, etc.) resulting from the phasing of the project and the need to ensure continuity of 

work, especially for IT systems , security, air conditioning ventilation, etc....

Zamawiający potwierdza, tak, należy najpierw zdemontować stare okablowanie i elementy już 

nieużywane.
Yes, contractor must first remove the old wiring and components that are no longer used.
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Prosimy o potwierdzenie, że obowiązkiem wykonawcy będzie szczegółowe zaprojektowanie w 

uzgodnieniu z zamawiającym szczegółowych rozwiązań w zakresie IT i systemów bezpieczeństwa dla 

przebudowywanej serwerowni. Załączony do materiałów przetargowych projekt nie przedstawia 

szczegółowo tego zakresu. 

Prosimy o potwierdzenie, że obowiązkiem wykonawcy będzie szczegółowe zaprojektowanie w 

uzgodnieniu z zamawiającym szczegółowych rozwiązań w zakresie IT i systemów bezpieczeństwa 

dla przebudowywanej serwerowni. Załączony do materiałów przetargowych projekt nie 

przedstawia szczegółowo tego zakresu. 

Zamawiający potwierdza. Wykonawcy zostaną wskazane osoby, Przedstawiciele Zamawiającego, 

z którymi będzie należało uzgodnić szczegółowe rozwiązania w zakresie systemów zabezpieczenia 

technicznego oraz infrastruktury sieciowej.

The Ordering Party confirms. Contractors will be indicated persons, Representatives of the Employer, 

with whom it will be necessary to agree on the details of the solution in the field of technical security 

systems and network infrastructure.
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W projekcie dla monitorowania pomieszczenia serwerowni przewidziano jedynie 3 kamery, ich ilość 

oraz układ nie zapewniają pełnego monitoringu pomieszczenia (4 rzędy szaf 

dystrybucyjnych/serwerowych skutecznie będą zasłaniały widok) Sugerujemy po jednej kamerze dla 

każdego przejścia pomiędzy rzędami szaf + kamera patrząca na wejście do pomieszczenia 

The project for monitoring the server room provides only 3 cameras, their number and 

arrangement do not ensure full monitoring of the room (4 rows of distribution/server cabinets will 

effectively block the view) We suggest one camera for each passage between the rows of cabinets 

+ a camera looking at the entrance to the room

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę, ilość pozostaje tak jak jest to w 

projekcie, kamery powinny obejmować w szczególności wejście do serwerowni oraz ogólnie 

obszar pomieszczenia serwerowni w widokiem na szafy

The Employer does not agree to the proposed change, the number remains as it is in the design, the 

cameras should cover, in particular, the entrance to the server room and, in general, the area of the 

server room with a view of the cabinets
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W celu poprawnego dobrania rozwiązania dla UPS 2+1 (w tym jeden UPS zamawiającego) prosimy o 

podanie wersji firmware UPS będącego w posiadaniu użytkownika oraz docelowej mocy układu dla 

dobrania właściwego by-passu.  

In order to correctly select a solution for UPS 2+1 (including one of the customer's UPS), please 

provide the version of the UPS firmware owned by the user and the target power of the system for 

selecting the correct by-pass.

Zrzuty ekranu z wersją oprogramowania - zob. Załącznik nr 1 do niniejszej tabeli pytań i 

odpowiedzi.

Docelowa moc układu: Zamawiający zakłada zgodnie z projektem 60kW (wycinek dokumentacji - 

zob. Załącznik nr 1 do niniejszej tabeli pytań i odpowiedzi)

Screenshots with software version - see Appendix No. 1 to this table of questions and answers.

The target power of the system: I assume 60kW in accordance with the design (a fragment of the 

documentation - see Appendix No. 1 to this table of questions and answers)
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Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że oferta powinna zawierać wszelkie koszty rekonfiguracji 

systemów SSP, KD, CCTV użytkowanych w budynku w związku z ich przebudową i uruchomieniem w 

zakresie 2 piętra.  

Please confirm explicitly that the offer should include all costs of reconfiguration of the SSP, access 

control and CCTV systems used in the building in connection with their reconstruction and 

commissioning on the 2nd floor.

Zamawiający potwierdza, koszty po stronie Wykonawcy, rekonfiguracja systemu po uzgodnieniu z 

Przedstawicielem Zamawiającego szczegółów.

The Ordering Party confirms the Contractor's costs, reconfiguration of the system after agreeing the 

details with the Ordering Party's Representative.
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Prosimy o jednoznaczne potwierdzenia iż w serwerowni zaprojektowano szafy o wymiarach 42U 

800x1200mm (w opisie i specyfikacji pojawiają się wymiary 600x800) 

Please explicitly confirm that the server room has 42U 800x1200mm cabinets (in the description 

and specification the dimensions are 600x800)
Zamawiający potwierdza: 42U 800x1200mm. The Employer confirms: 42U 800x1200mm.
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Prosimy o potwierdzenie, że wykonana rozbudowa systemu okablowania strukturalnego w technologii 

Reichle de Massari powinna zostać wykonana przez Certyfikowanego Instalatora tego systemu i objęta 

certyfikacją 25-letniej gwarancji producenta 

Please confirm that the extension of the structured cabling system in the Reichle de Massari 

technology should be performed by a Certified Installer of this system and covered by the 

certification of the 25-year manufacturer's warranty

Zamawiający nie ma wymagań gwarancji producenta, wystarczy gwarancja wykonawcy.
The contracting authority does not require a manufacturer's warranty, a contractor's warranty is 

sufficient.
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Projekt w zakresie połączeń pomiędzy szafami w serwerowni przewiduje wykonanie połączeń do każdej 

z szaf: kabel światłowodowy SM 8 wł rozszyty na panelu 24xLCduplex oraz 12 x RJ45 rozszytych na 

panelu 24xRJ45. Sugerujemy zastosowanie połączeń pomiędzy pierwszym rzędem szaf a kolejnymi 

drugim, trzecim i czwartym w postaci: 24 x RJ 45 do każdego z rzędów szaf oraz 48 wł kabel 

światłowodowy rozpięty na panelu ze złączami SC do każdego rzędu szaf. Dokładny schemat połączeń 

oraz lokalizację paneli w szafach wykonawca uzgodni w formie projektu wykonawczego tego fragmentu 

na etapie wykonawstwa. 

The design for connections between cabinets in the server room provides for connections to each 

cabinet: SM 8 fiber optic cable sewn on a 24xLCduplex panel and 12 x RJ45 sewn on a 24xRJ45 

panel. We suggest the use of connections between the first row of cabinets and the next, second, 

third and fourth in the form of: 24 x RJ 45 for each row of cabinets and a 48 inch fiber optic cable 

stretched on a panel with SC connectors for each row of cabinets. The contractor will agree the 

exact connection diagram and the location of the panels in the cabinets in the form of a detailed 

design of this part at the execution stage.

Zamawiający wyraża zgodę za zapropnowaną zmianę. The Employer agrees to the proposed change.
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Prosimy o potwierdzenie (lub zmianę), że okablowanie strukturalne na przebudowywanym 2 piętrze 

budynku powinno zostać wykonane w z zastosowaniem komponentów Reichle de Massari SFTP, reszta 

budynku administracyjnego oraz pozostałe budynki na terenie DCT kablowane są aktualnie w 

standardzie Reichle de Massari UTP kat 6A 

Please confirm (or change) that the structured cabling on the reconstructed 2nd floor of the 

building should be made using Reichle de Massari SFTP components, the rest of the administration 

building and other buildings in the DCT are currently cabled in the Reichle de Massari UTP category 

6A standard

Zamawiający potwierdza, że pozostaje przy standardzie UTP 6a The Employer confirms that it adheres to the UTP 6a standard
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Projekt nie zawiera dokładnych rysunków przekrojowych na których pokazane byłyby wszystkie 

instalacje: wentylacyjne, teletechniczne, elektryczne, etc... szczególnie w newralgicznych miejscach jak 

korytarze a przede wszystkim w sąsiedztwie pomieszczenia serwerowni. Mamy poważne wątpliwości 

czy zaprojektowane instalacje zmieszczą się w tych przestrzeniach, szczególnie przy wymaganiach, że 

część starych instalacji musi być użytkowana na etapie przejściowym. Czy w związku z tym wykonawca 

powinien przewidzieć w swojej ofercie koszty wszelkich prac tymczasowych zapewniających 

nieprzerwane działanie wszystkich systemów objętych przebudową? 

The design does not contain detailed cross-sectional drawings showing all installations: ventilation, 

teletechnical, electrical, etc... especially in critical places such as corridors and, above all, in the 

vicinity of the server room. We have serious doubts whether the designed installations will fit in 

these spaces, especially with the requirements that some of the old installations must be used at a 

transitional stage. Therefore, should the contractor include in his offer the costs of any temporary 

works to ensure the uninterrupted operation of all systems covered by the relocation?

Wykonawca w swojej ofercie powinien ująć wszystkie koszty, jakie są niezbędne do wykonania 

Przedmiotu Zamówienia.

In its offer, the Contractor should include all costs that are necessary to perform the Subject of the 

Order.
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Z projektu wynika, że należy wykonać przebudowy i rozbudowy systemów KD, CCWiN oraz SSP 

użytkowanych w budynku. Czy w zakresie wykonawcy będzie leżało uruchomienie nowo 

zainstalowanych czujek, kamer i czytników KD co wiąże się z rekonfiguracją istniejących w obiekcie 

systemów? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie firmy świadczącej aktualnie usługi utrzymania 

powyższych systemów, i/lub ewentualnie kto jest obecnie gwarantem dla tych instalacji o ile są one 

jeszcze objęte gwarancją. 

The design shows that the AC, CCWiN and SSP systems used in the building should be 

reconstructed and expanded. Will the contractor be responsible for launching the newly installed 

detectors, cameras and access control readers, which involves reconfiguration of the existing 

systems in the facility? If so, please indicate the company currently providing maintenance services 

for the above systems, and/or possibly who is the current guarantor for these installations, if they 

are still under warranty.

Podłączenie modyfikowanych systemów może odbywać się za zgodą i w obecności 

Przedstawiciela Zamawiającego a także firmy serwisującej wskazane instalacje na terenie 

terminala. Kwestie rozliczeń finansowych powyższych prac po stronie Wykonawcy.

Connection of the modified systems may take place with the consent and in the presence of the 

Ordering Party's Representative as well as the company servicing the indicated installations at the 

terminal. Issues of financial settlements of the above works on the part of the Contractor.

155

Czy użytkowany w na terenie DCT system kontroli dostępu jest objęty umową ELITE z dostawcą 

czytników i kart (HID) - wnioskujemy to z niektórych zapisów w projekcie. Jeżeli tak prosimy o 

wskazanie dostawcy, numeru umowy oraz wykonawcy tego systemu. 

Is the access control system used in DCT covered by the ELITE contract with the supplier of readers 

and cards (HID) - we conclude this from some provisions in the project. If so, please indicate the 

supplier, contract number and contractor of this system.

Zamawiający potwierdza, że podpisana jest umowa HID Elite, uzyskany jest klucz. Szczegóły 

Wykonawca uzyska na etapie przygotowania do realizacji Przedmiotu Zamówienia od 

Przedstawiciela Zamawiającego.

The Ordering Party confirms that the HID Elite contract is signed and the key is obtained. The 

contractor will obtain details at the stage of preparation for the implementation of the Subject of the 

Order from the Employer's Representative.
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Czy wkładki CLIQ przewidziane w projekcie dla każdych drzwi wejściowych do pomieszczeń biurowych 

na 2 piętrze w budynku administracyjnym są nowym rozwiązaniem w DCT czy też jest to rozbudowa 

istniejącego systemu. Jeżeli jest to rozbudowa to wnioskujemy, że należy rozbudować istniejący system 

zarządzania kluczami. Czy jest to system autonomiczny czy zintegrowany z Kontrolą Dostępu

Are the CLIQ cylinders provided for in the design for each entrance door to the offices on the 2nd 

floor in the administration building a new solution in DCT or is it an extension of the existing 

system. If it is an extension, we conclude that the existing key management system should be 

extended. Whether it is an autonomous system or integrated with Access Control

Jest to rozbudowa obecnego systemu i jest on zintegrowany z obecnym systemem Kontroli 

Dostępu.

It is an extension of the current system and it is integrated with the current Access Control system.It is 

an extension of the current system and it is integrated with the current Access Control system.
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Czy instalację strukturalną należy wykonać zgodnie z opisem w projekcie wykonawczym tj. w 

standardzie S/FTP cat. 6a, jak wynika z dokumentacji powykonawczej, plik: „19.10_540_DTT_110_PP” 

na pozostałej części budynku zainstalowano okablowanie UTP cat. 5e?

Should the structural installation be performed in accordance with the description in the detailed 

design, i.e. in the S/FTP cat. 6a, according to the as-built documentation, file: 

"19.10_540_DTT_110_PP" UTP cat. 5e?

Zamawiający potwierdza, że pozostaje przy standardzie UTP 6a The Employer confirms that it adheres to the UTP 6a standard
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Czy projektowana rozbudowa systemu instalacji strukturalnej powinna zostać wykonana przez 

instalatora posiadającego certyfikat producenta okablowania, a co za tym idzie winna zostać objęta 

certyfikacją oraz 25 letnią gwarancją? 

Czy projektowana rozbudowa systemu instalacji strukturalnej powinna zostać wykonana przez 

instalatora posiadającego certyfikat producenta okablowania, a co za tym idzie winna zostać objęta 

certyfikacją oraz 25 letnią gwarancją? 

Zamawiający nie ma takiego wymagania The Employer has no such requirement
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Prosimy o odpowiedź jakie wymiary szaf RACK należy przyjąć w ofercie, ponieważ wielość szaf w 

specyfikacji różni się od tych w projekcie wykonawczym.

Please tell us what dimensions of RACK cabinets should be included in the offer, because the 

number of cabinets in the specification differs from those in the detailed design.
Zamawiający potwierdza: 42U 800x1200mm. The Employer confirms: 42U 800x1200mm.
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Prosimy o wskazanie dokumentacji dotyczącej prac demontażowych oraz wszelkich prac tymczasowych 

obejmujących swym zakresem instalacje elektryczne, teletechniczne, wentylacyjne, klimatyzacyjne, 

wynikających z etapowania robót oraz potrzeb zapewnienia ciągłości pracy tych systemów.

Please indicate the documentation regarding the disassembly works and any temporary works 

covering electrical, telecommunication, ventilation and air-conditioning installations, resulting from 

the stages of works and the need to ensure the continuity of operation of these systems.

Wykonawca powinien planować prace budowlane (w tym demontażowe i tymczasowe) w 

szczególności zgodnie z wiedzą, przepisami, normami, sztuką budowlaną, Wymogami 

Zamawiającego, projektem. W projekcie wykonawczym projektant przedstawił opisu etapowania 

instalacji (w tym serwerowni - osobna zakładka w tabeli Excel A462-PW-A-Z-102-

01_ETAPOWANIE).

The Contractor should plan construction works (including disassembly and temporary works), in 

particular in accordance with knowledge, regulations, standards, construction art, the Employer's 

Requirements, the design. In the executive design, the designer presented a description of the staging 

of the installation (including the server room, see Excel A462-PW-A-Z-102-01_ETAPOWANIE).
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Prosimy o uszczegółowienie projektu wykonawczego w zakresie rozwiązań IT i systemów 

bezpieczeństwa dla przebudowywanej serwerowni, gdyż załączony do dokumentacji przetargowej 

materiał w ocenie Wykonawcy, uniemożliwia precyzyjną wycenę tego zakresu.

Please provide details of the detailed design in the field of IT solutions and security systems for the 

reconstructed server room, as the material attached to the tender documentation, in the 

Contractor's opinion, makes it impossible to precisely evaluate this scope.

W opinii Zamawiającego i systemów zabezpieczenia technicznego projekt jest opracowany w 

stopniu odpowiednim. Jeżeli w opinii wykonawcy, jest wskazane wykonanie dodatkowych 

projektów/opracowań, wykonawca powinien zrobić odpowiednie założenia do ceny ofertowej. 

In the opinion of the Employer and the technical security systems, the design is adequately developed. 

If, in the opinion of the contractor, it is advisable to perform additional designs/develop, the contractor 

should make appropriate assumptions for the offer price.
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Projekt nie zawiera przekrojowego rysunku wielobranżowego ilustrującego instalacje wentylacji, 

teletechniki, elektryki etc. Wykonawca nie jest w stanie ocenić czy projektowane instalacje nie kolidują 

wzajemnie ze sobą oraz z architekturą, biorąc pod uwagę fakt, że część istniejących instalacji winna być 

użytkowana na etapie „przejściowym”. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie.

The project does not contain a cross-sectional multi-discipline drawing illustrating ventilation, 

telecommunication, electrical, etc. installations. The Contractor is not able to assess whether the 

designed installations do not interfere with each other and with the architecture, taking into 

account the fact that some of the existing installations should be used at the "transitional" stage. 

Please complete the documentation in this regard.

Wszystkie gabarytowe trasy instalacji posiadają rzędne wysokościowe spodu. Gabaryty 

przestrzeni nadsufitowych w budynku administracyjnym - biorąc pod uwagę głębokości jego 

traktów i zakres instalacji (brak np. tryskaczy) oraz np. zwieszane oprawy są więcej niż 

dostateczne. We wskazywanej strefie rozprowadzeń i tranzytów - strefie korytarzowej wysokość 

brutto to 92cm. Jeżeli jednakowoż jest gdzieś miejsce szczególnie nurtujące - prosimy o jego 

wskazanie i projektant wykona przekrój szczegółowy w trybie nadzorowym.

All overall installation routes have height ordinates at the bottom. The dimensions of the spaces above 

the ceilings in the administration building - taking into account the depth of its tracts and the scope of 

installations (lack of, for example, sprinklers) and, for example, suspended luminaires, are more than 

sufficient. In the indicated zone of distribution and transit - the corridor zone, the gross height is 92cm. 

However, if there is a particularly troublesome place somewhere - please indicate it and the designer 

will make a detailed cross-section in the supervisory mode.
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Czy Wykonawca powinien w swojej ofercie przewidzieć koszty prac zapewniających nieprzerwane 

działanie wszystkich systemów objętych przebudową?

Should the Contractor include in his offer the costs of works ensuring uninterrupted operation of all 

systems covered by the reconstruction?

Wykonawca w swojej ofercie powinien ująć wszystkie koszty, jakie są niezbędne do wykonania 

Przedmiotu Zamówienia. Systemy zabezpieczenia technicznego muszą działać (SSP, KD, CCTV). 

Ewentualnie, po uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiającego, podczas budowy, system KD 

może być wyłączony, ale pomieszczenia serwerowni zamknięte na klucz dla zabezpieczenia 

wejścia osób niepowołanych.

In its offer, the Contractor should include all costs that are necessary to perform the Subject of the 

Order. Technical security systems must be operational (SSP, AC, CCTV). Alternatively, after agreeing 

with the Employer's Representative, during construction, the access control system may be turned off, 

but the server rooms locked to secure entry of unauthorized persons.
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Czy Zamawiający przewiduje izolację kanałów wentylacyjnych wewnątrz budynku? Jeśli tak prosimy o 

szczegóły.

Does the Employer provide for insulation of ventilation ducts inside the building? If so, please 

provide details.
Zamawiający nie przewiduje. The Employer does not provide.
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Prosimy o potwierdzenie, że opisany w projekcie wykonawczym branży elektroenergetycznej w punkcie 

4 nowy WLZ z GPZ-u do nowej rozdzielnicy TG-3 nie wchodzi w zakres zadania, jeśli jest inaczej prosimy 

o dostarczenie uzupełnienia opisywanej dokumentacji celem wyceny tego zakresu robót.

Please confirm that the new WLZ from the GPZ to the new TG-3 switchgear described in the 

detailed design of the power industry in point 4 is not included in the scope of the task, if 

otherwise, please provide a supplement to the documentation described in order to evaluate this 

scope of works.

Zamawiający potwierdza, że nowy WLZ nie wchodzi w zakres Przedmiotu Zamówienia. The Employer confirms that the new WLZ does not fall within the scope of the Subject of the Order.

166
W zestawieniu elementów ceny ofertowej (ZCO) w pkt 5.6. instalacje sanitarne nie ujęto rozbicia w 

zakresie instalacji wod-kan. Prosimy o uzupełnienie.

In the list of elements of the offer price (ZCO) in point 5.6. sanitary installations, the breakdown in 

terms of water and sewage installations was not included. Please complete.

Zamawiający uzupełnił Zestawienie ceny Ofertowej. Zaktualizowany plik został opublikowany  na 

stronie www przetargu. 
The Employer completed the List of Offer Price. The updated file is available on the tender website.
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Prosimy o uzupełnienie tabeli ZCO o część zakresu demontażu w branżach: elektrycznej, 

teletechnicznej, sanitarnej, wentylacyjnej.

Please complete the ZCO table with a part of the scope of disassembly in the following industries: 

electrical, teletechnical, sanitary, ventilation.
W Zestawieniu Ceny Ofertowej pkt 4 "Roboty rozbiórkowe", Arkusz1_Zestawienie_TOTAL In the Listing of the Offer Price, point 4 "Demolition works", Arkusz1_Zestawienie_TOTAL
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Czy w zakresie oferty jest wykonanie projektu wykonawczego koordynującego, jeśli tak prosimy o 

uzupełnienie tabeli ZCO o taką pozycję.

Does the offer include execution of a coordinating detailed design, if so, please complete the ZCO 

table with such an item.

Wykonawca w swojej ofercie powinien ująć wszystkie koszty, jakie są niezbędne do wykonania 

Przedmiotu Zamówienia. 

In its offer, the Contractor should include all costs that are necessary to perform the Subject of the 

Order. 
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W pliku „A462-PW-A-T-6000-01_INST.KABLOWE DETERMINOWANE ESTETYCZNIE- CABLE SERVICES” w 

punkcie 60.2. występują dekoracyjne grzejniki w pom. toalet biurowych, brak takich urządzeń w 

projekcie wykonawczym. Prosimy o określenie ich ilości, lokalizacji

In the file "A462-PW-A-T-6000-01_INST.KABLOWE DETERMINOWANE ESTETYCZNIE- CABLE 

SERVICES" in point 60.2. there are decorative radiators in the room. office toilets, no such devices 

in the detailed design. Please specify their quantity, location

Grzejniki są wskazane na rzucie instalacji grzewczych i chłodniczych.

A462-PW-H-R.02-001-01

Radiators are indicated on the plan of heating and cooling systems.

A462-PW-H-R.02-001-01
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W Wymogach Zamawiającego na stronie 22 pkt 4 w dziale dotyczącym dokumentacji powykonawczej 

mowa jest o obowiązku sporządzenia dokumentacji w języku polskim (opisy techniczne w języku 

angielskim). W pkt 5 tego samego działu na stronie 23 stawia się wymóg tłumaczenia na język polski 

wszystkich obcojęzycznych dokumentów. Czy Zamawiający oczekuje tłumaczenia również na język 

angielski tych obcojęzycznych dokumentów, jeśli będą w innym języku niż polski i/lub angielski?

The Employer's Requirements on page 22 point 4 in the section on as-built documentation mention 

the obligation to prepare documentation in Polish (technical descriptions in English). In point 5 of 

the same section on page 23, there is a requirement to translate all foreign-language documents 

into Polish. Does the Ordering Party expect these foreign-language documents to be translated into 

English as well, if they are in a language other than Polish and/or English?

Pkt 5 str 23 Wymogów Zamawiającego został uzupełniony - intencją Zamawiającego jest 

otrzymanie obcojęzycznych instrukcji użytkowania i konserwacji przetłumaczonych na język 

polski.

Point 5, page 23 of the Ordering Party's Requirements has been supplemented - the Ordering Party's 

intention is to receive foreign-language operating and maintenance instructions translated into Polish.
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W dokumentacji powykonawczej udostępnionej w folderze 19.5 na rysunku 19.5_540_A_107_PP 

istniejąca ściana w osi 4 przeznaczona do rozbiórki została wykonana jako murowana z cegły 

ceramicznej. Prosimy o potwierdzenie, że nie stanowi ona usztywnienia konstrukcji.

In the as-built documentation provided in folder 19.5 in Figure 19.5_540_A_107_PP, the existing 

wall in axis 4 intended for demolition was made of ceramic brick. Please confirm that it does not 

stiffen the structure.

Według analizy projektu powykonawczego ta ściana nie stanowi usztywnienia konstrukcji.

Przed jej demontażem należy to potwierdzić na miejscu budowy po ocenie stanu technicznego.

According to the analysis of the as-built design, this wall does not stiffen the structure.

Before its disassembly, it should be confirmed at the construction site after assessing the technical 

condition.
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Część robót wymaga dostępu do pomieszczeń zlokalizowanych na 1 piętrze. Prosimy o określenie 

warunków jaki należy uwzględnić w planowaniu tych prac.

Some of the works require access to rooms located on the 1st floor. Please specify the conditions 

to be taken into account when planning these works.

Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć, w pytaniu nie ma szczegółów, ale ogólnie, w razie 

potrzeby będzie miejsce udostępnione a temat skoordynowany przez Przedstawiciela 

Zamawiającego (prowadzenie prac na innym piętrze niż 2. proszę założyć w godzinach 

popołudniowych/weekend).

The Employer is unable to answer, there are no details in the question, but in general, if necessary, the 

place will be made available and the topic will be coordinated by the Employer's Representative (work 

on a floor other than the 2nd floor, please assume in the afternoon/weekend).
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W dokumentacji powykonawczej w folderze 19.5 na rysunkach 19.5_540_A_107; PP-

19.5_540_A_108_PP; 19.5_540_A_109_PP w miejscach, gdzie wg nowej dokumentacji projektowane są 

tzw. ściany specjalne wykonane są w chwili obecnej podobne przegrody. Prosimy o podanie z jakiego 

materiału zostały wykonane w celu określenia sposobu ich utylizacji. 

In the as-built documentation in folder 19.5 in drawings 19.5_540_A_107; PP-19.5_540_A_108_PP; 

19.5_540_A_109_PP in places where, according to the new documentation, the so-called special 

walls are made at present similar partitions. Please specify what material they were made of in 

order to determine how to dispose of them.

W technologii suchej zabudowy - wg wiedzy posiadanej przez projektanta projektu 

wykonawczego.
In the drywall technology - according to the knowledge of the detailed design designer.
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W dokumentacji powykonawczej w folderze 19.5 na rysunkach 19.5_540_A_107; PP-

19.5_540_A_108_PP; 19.5_540_A_109_PP w miejscach, gdzie wg nowej dokumentacji projektowane są 

tzw. ściany specjalne wykonane są w chwili obecnej podobne przegrody. W pozostałej części 

dokumentacji powykonawczej brak szczegółów w jaki sposób zostały zamontowane do elementów 

elewacji – profili fasady. Prosimy o określenie w jaki sposób po ich demontażu należy wykończyć profile 

po demontażu tych elementów w przypadku widocznych uszkodzeń otworów montażowych lub tym 

podobnych.

In the as-built documentation in folder 19.5 in drawings 19.5_540_A_107; PP-19.5_540_A_108_PP; 

19.5_540_A_109_PP in places where, according to the new documentation, the so-called special 

walls are made at present similar partitions. The rest of the as-built documentation lacks details on 

how they were mounted to the facade elements - facade profiles. Please specify how, after their 

disassembly, the profiles should be finished after dismantling these elements in the event of visible 

damage to the mounting holes or the like.

Do decyzji nadzorowej po demontażach. Zarówno wtedy, jak i teraz, połączenie projektuje się jako 

dylatacyjne tj. nie powinno łączyć się mechanicznie ściany i profilu aluminiowego.

For supervisory decision after disassembly. Both then and now, the connection is designed as an 

expansion joint, i.e. it should not mechanically connect the wall and the aluminum profile.
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Na rysunku nr A462-PW-A-D-001-01 przedstawiono detale „dokowania ścian do fasady”. Na detalu 

DOKOWANIE DO SŁUPKA FASADOWEGO-STANDARDOWY (ŚCIANA PÓŁNOCNA) nie przedstawiono 

sposobu montażu do słupka fasady. Czy ten element nie ma być utwierdzony do słupka fasady a jedynie 

usztywniony poprzez opisany na rysunku profil systemowy gr 3cm na całej wysokości ściany?

Drawing No. A462-PW-A-D-001-01 shows details of "docking walls to the facade". The detail 

DOCKING TO THE STANDARD FACADE POST (NORTH WALL) does not show the method of 

mounting to the facade pillar. Is this element not to be fixed to the façade post, but only stiffened 

by means of the 3 cm thick system profile described in the drawing over the entire height of the 

wall?

Do decyzji nadzorowej po demontażach. Zarówno wtedy, jak i teraz, połączenie projektuje się jako 

dylatacyjne tj. nie powinno łączyć się mechanicznie ściany i profilu aluminiowego.

For supervisory decision after disassembly. Both then and now, the connection is designed as an 

expansion joint, i.e. it should not mechanically connect the wall and the aluminum profile.
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W opisie  A462-PW-A-T-2200 na stronie 9 „ściany GK niestandardowe” pokazano odmienne niż na 

pozostałych odcinkach ścian między odpowiednimi pomieszczeniami konstrukcję przegród. Może to 

skutkować inną niż na pozostałych odcinkach izolacyjnością akustyczną wynikającą z grubości ścian dla 

przedstawionych na tym rysunku rozwiązań. Jednocześnie Zamawiający wskazuje na konieczność 

omówienia szczegółów systemu przed realizacją prac budowlanych i konieczność przedstawienia 

produktu wg indywidualnego projektu dostawcy. Prosimy o wskazanie parametrów izolacyjności 

akustycznej jakie poszczególne ścianki powinny spełniać.

In the description  A462-PW-A-T-2200 on page 9, "non-standard plasterboard walls", the 

construction of partitions is different than in other sections of walls between the relevant rooms. 

This may result in different acoustic insulation than in other sections, resulting from the thickness 

of the walls for the solutions presented in this drawing. At the same time, the Employer indicates 

the need to discuss the details of the system before the implementation of construction works and 

the need to present the product according to the supplier's individual design. Please indicate the 

acoustic insulation parameters that individual walls should meet.

Zgodnie z opisem w wymienionej specyfikacji te ściany muszą być wykonane według 

indywidualnego projektu dostawcy.

Izolacyjność akustyczna poszczególnych ścianek powinna być zgodna z izolacyjnością akustyczną 

ściany, do której "dobijają".

Należy to rozpatrywać na detalach A462-PW-A-D-001.

As described in the specification, these walls must be made according to the Supplier's individual 

design.

The acoustic insulation of individual walls should be consistent with the acoustic insulation of the wall 

to which they "reach".

This should be considered on the details of A462-PW-A-D-001.

177

W dokumentacji powykonawczej brakuje obecnego zagospodarowania w części piętra drugiego od 

strony kompleksu bramowego rys 19.5_540_A_109_PP. Prosimy o przekazanie informacji 

zawierających ilości elementów do rozbiórki i instalacji wykonanych w tej części budynku.

The as-built documentation lacks the current development of the part of the second floor from the 

side of the gate complex, Fig. 19.5_540_A_109_PP. Please provide information including the 

number of elements to be dismantled and installed in this part of the building.

Wykonawca miał możliwość zapoznania się z obecnym zagospodarowaniem podczas wizji 

lokalnej. Należy przyjąć proporcjonalnie poprzez analogię do innego fragmentu piętra. Dodatkowo 

- Zamawiający udostępnia rzut 2. piętra z wrysowanymi ścianami w skrzydle West Wing (załącznik 

nr 6 do Wymogów Zamawiającego). 

The contractor had the opportunity to familiarize himself with the current development during the site 

inspection. It should be assumed proportionally by analogy with another part of the floor. Additionally - 

the Employer provides a plan of the 2nd floor with drawn walls in the West Wing.
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W jakim stanie zostanie przekazany „teren budowy” Wykonawcy? Czy wszystkie elementy, materiały, 

urządzenia itp. Zastana na przekazanym odcinku robót należy zutylizować? Czy Wykonawca powinien 

przewidzieć w harmonogramie i wycenie prac demontaż lub przeniesienie jakichkolwiek elementów z 

przekazanych pomieszczeń?

In what condition will the "construction site" be handed over to the Contractor? Should all 

elements, materials, devices, etc. existing on the transferred section of works be disposed of? 

Should the Contractor provide for the disassembly or relocation of any elements from the premises 

in the schedule and valuation of the works?

Zamawiający usunie przed przekazaniem terenu budowy potrzebne mu meble czy sprzęt IT. 

Elementy pozostawione będą z przeznaczeniem na utylizację, ale po potwierdzeniu z 

Przedstawicielem Zamawiającego podczas przekazania terenu budowy (z wyłączeniem elementów 

z listy materiałów do przekazania Zamawiającemu podczas demontaży - zob. pyt 29).  

The Employer shall remove the necessary furniture or IT equipment before handing over the 

construction site. The elements will be left for disposal, but after confirmation with the Employer's 

Representative during the handover of the construction site (excluding elements from the list of 

materials to be handed over to the Employer during disassembly).
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Wobec zapisów w Wymogach Zamawiającego, że, „Wszystkie materiały widoczne, w szczególności 

elementy wykończenia i wyposażenia wnętrz, przed zamówieniem przez Wykonawcę muszą posiadać 

uzgodnioną Kartę Materiałową (zob. pkt. 3.5.1 powyżej). Wykonawca przed zamówieniem powinien 

dostarczyć/okazać próbkę materiału wskazanego w danej Karcie Materiałowej. Dla materiałów 

wykończeniowych musi to być próbka nie mniejsza niż format A3, dla elementów wyposażenia: cały 

element” prosimy o określenie dokładnie których elementów wyposażenia Zamawiający oczekuje 

dostarczenia próbek. 

In view of the provisions in the Employer's Requirements that "All visible materials, in particular 

interior finishing and furnishing elements, must have an agreed Material Card before being ordered 

by the Contractor (see point 3.5.1 above). Prior to the order, the contractor should provide/show a 

sample of the material indicated in the given Material Card. For finishing materials, it must be a 

sample not smaller than A3, for elements of equipment: the entire element.

Zamawiający oczekuje dostarczenia próbek i uzgodnienia Karty Materiałowej w odniesieniu w 

szczególności do elementów wykończeniowych (branża architektura)

The Employer expects samples to be provided and the Material Card to be agreed, in particular with 

regard to finishing elements (architecture industry)
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Wobec zapisu w Wymogach Zamawiającego: „Obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie faktu, że 

elementy z zakresu Zakupów Inwestorskich mogą zostać dostarczone i zamontowane w trakcie 

realizacji Przedmiotu Zamówienia i na tę okoliczność Wykonawca winien koordynować się z Dostawcą i 

Przedstawicielem Zamawiającego”, prosimy o określenie która ze stron Wykonawca czy Dostawca 

odpowiada za zabezpieczenie dostarczonych do obiektu elementów.

In view of the provision in the Requirements of the Ordering Party: "The Contractor is obliged to 

take into account the fact that elements from the scope of Investor Purchase can be delivered and 

installed during the execution of the Subject of the Order, and in this regard the Contractor should 

coordinate with the Supplier and the Representative of the Ordering Party", please specify which of 

the parties The Contractor or Supplier is responsible for securing the elements delivered to the 

facility.

Na terenie budowy, do momentu przekazania/odbioru końcowego robót, Wykonawca odpowiada 

za zabezpieczenie dostarczonych na teren budowy elementów z zakresu Zakupów Inwestorskich.

At the construction site, until the handover/final acceptance of the works, the Contractor is 

responsible for securing the elements from the scope of Investor Purchases delivered to the 

construction site.
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Wobec zapisu w Wymogach Zamawiającego: Obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie faktu, że 

elementy z zakresu Zakupów Inwestorskich mogą zostać dostarczone i zamontowane w trakcie 

realizacji Przedmiotu Zamówienia i na tę okoliczność Wykonawca winien koordynować się z Dostawcą i 

Przedstawicielem Zamawiającego, prosimy o wskazanie jakie elementy zostaną dostarczone przez 

Zamawiającego w trakcie wykonywania prac i kiedy.

In view of the provision in the Requirements of the Ordering Party: The Contractor is obliged to 

take into account the fact that elements from the scope of Investor Purchase may be delivered and 

installed during the execution of the Subject of the Order, and in this regard the Contractor should 

coordinate with the Supplier and the Representative of the Ordering Party, please indicate which 

elements will be delivered by of the Employer during the performance of the works and when.

Elementy według Zestawienia Ceny Ofertowej, w szczególności meble i wyposażenie stałe. 

Szczegółowe terminy zostaną ustalone z wykonawcą robót, w odwołaniu do Harmonogramu 

ofertowego wykonawcy.

Elements according to the List of Offer Price, in particular furniture and fixed equipment. Detailed 

dates will be agreed with the contractor of the works, in reference to the Contractor's Offer Schedule.
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Czy ekran do projektora, oznaczony symbolem OE-u3 jest w zakresie dostawy inwestorskiej (tak jak 

opisano to w specyfikacji) czy w zakresie dostawy Wykonawcy (w zestawieniu ceny ofertowej brak jest 

opisu o dostawie inwestorskiej)?

Is the screen for the projector, marked with the OE-u3 symbol, included in the investor's delivery 

(as described in the specification) or in the scope of the Contractor's delivery (there is no 

description of the investor's delivery in the offer price)?

Zamawiający potwierdza, że ekran do projektora, oznaczony symbolem OE-u3 jest w zakresie 

dostawy inwestorskiej.

The Employer confirms that the projector screen, marked with the OE-u3 symbol, is included in the 

scope of the investor's delivery.
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Czy z powodu długiego okresu oczekiwania na dostawę centrali gaszenia Schrack Seconet wraz z 

komponentami (ok 40 tygodni od daty zamówienia), Zamawiający dopuszcza zastosowanie centrali 

innej firmy?

Due to the long waiting period for the delivery of the Schrack Seconet extinguishing control panel 

with components (about 40 weeks from the date of order), does the Employer allow the use of a 

control panel from another company?

Na terenie Baltic Hub Zamawiający  dopuszcza stosowanie do systemu ppoż. tylko system Schrack 

Seconet. W zapytaniu jest błąd: Schrack Seconet nie jest systemem gaszenia, do systemu gaszenia 

używamy systemu Polon-Alfa.

In the area of the Baltic Hub, the Employer allows the use of fire protection systems. Schrack Seconet 

system only. There is an error in the query: Schrack Seconet is not an extinguishing system, we use the 

Polon-Alfa system for the extinguishing system.
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Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej w formacie dwg – część rysunków z racji 

nachodzących na siebie opisów, symboli itp. jest słabo czytelnych.

Please provide design documentation in dwg format - some drawings are poorly legible due to 

overlapping descriptions, symbols, etc.
Zamawiający udostępnił dokumentację projektową w formacie dwg na stronie www przetargu. The Employer provided design documentation in dwg format on the tender website.
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Na rysunku A462-PW-A-DW-102-02 przedstawiono schemat umiejscowienia koryt kablowych w 

istniejącej posadzce.

Zakłada się że warstwy istniejące od stropu nad 1 piętrem a górną powierzchnią jastrychu posadzki 

mają grubość 100mm.

Prosimy o potwierdzenie tego wymiaru lub potwierdzenie, że w przypadku mniejszej niż opisana 

grubości warstw posadzki należy zastosować koryta o mniejszej wysokości. Prosimy o potwierdzenie, że 

nie należy zakładać wykonania dodatkowych warstw posadzki w celu osiągniecia opisanego wymiaru 

100mm.

Figure A462-PW-A-DW-102-02 shows a diagram of the location of cable trays in the existing floor.

It is assumed that the layers existing from the ceiling above the 1st floor and the upper surface of 

the floor screed are 100mm thick.

Please confirm this dimension or confirm that in the case of less than described thickness of floor 

layers

lower trough heights should be used. Please confirm that no additional performances should be 

assumed

layers of the floor in order to achieve the described dimension of 100mm.

Zakres regulacji zastosowanych koryt to 65 - 110mm. Kluczowe są floorboxy, które mają 80mm. 

Opisana sytuacja - jeżeli będzie mieć miejsce - może być tylko rozstrzygnięta nadzorowo po 

określeniu rozległości jej występowania. Odpowiadając na ostatnie - nie, nie należy zakładać.

The adjustment range of the troughs used is 65 - 110mm. Floorboxes, which are 80mm, are key. The 

described situation - if it takes place - can only be resolved by supervision after determining the extent 

of its occurrence. Answering the last one - no should not be assumed.
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Prosimy o informację z czego będzie zasilana nowa rozdzielnica MWS2 skoro rozdzielnica TG3 nie jest w 

zakresie tego przetargu?

Please let us know what the new MWS2 switchgear will be powered from, since the TG3 switchgear 

is not included in this tender?

Rozdzielnica MWS2 na tym etapie nie będzie miała zasilania (nie zostanie uruchomiona). Należy 

przygotować rozdzielnicę, sprowadzić nowy kabel zasilający do pomieszczenia rozdzielnic 

elektrycznych, zostawić zapas okablowania do podłączenia na późniejszym etapie. 

The MWS2 switchgear will not have power at this stage (it will not be started). Prepare the switchgear, 

bring a new power cable to the electrical switchboard room, leave some spare wiring for connection at 

a later stage.


