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Wszyscy zainteresowani Wykonawcy  

 

 

Dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji 

projektowej pn. „Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II” 

 

Oznaczenie postępowania: 34/DZS/2020/PN/WPI 

 

 

ZAPYTANIA NR 2 

(pytania od nr 8 do nr 16) 

 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) (ustawa Pzp) informujemy, że Wykonawcy złożyli 

zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

 

Pytanie nr 8: 

„Wnosimy o zmianę zapisów SIWZ dla Specjalisty problematyki ochrony środowiska odnośnie 

wymaganych kwalifikacji zawodowych na następujące: "wykształcenie wyższe kierunkowe (ochrona 

środowiska, ochrona przyrody lub inne pokrewne)" Zapisy w obecnym kształcie dyskwalifikują 

specjalistów, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku Ochrona Środowiska i którzy posiadają bogate 

doświadczenie w wykonywaniu raportów oddziaływania na środowisko, m.in. dla dróg klasy S.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt. 7.5.2. Instrukcji dla Wykonawców (IdW).  

Patrz Zmiana SIWZ nr 1 z dn. 03.07.2020 r.   

 

Pytanie nr 9: 

„Prosimy o potwierdzenie, że oświadczenie wymienione w §2 ust.2 pkt. 3 Umowy dotyczy projektu 

budowlanego.”  

Odpowiedź: 

Potwierdzamy, że oświadczenie dotyczy projektu Budowlanego. 

 

Pytanie nr 10:  

„W nawiązaniu do zapisów pkt. 7.5.1 SIWZ tj. Zdolność zawodowa Wykonawcy, z uwagi na to, 

iż dokumentacje projektowe są wykonywane przez znaczny okres czasu, a zmieniające się przepisy prawa 
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wymuszają na projektancie dodatkowe rzeczy w trakcie trwania projektu, zdobywanie dodatkowych 

uzgodnień, odstępstw, prosimy o zmianę zakresu wymaganego doświadczenia z 3 lat na 5 lat.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt. 7.5.1. IdW. 

Patrz Zmiana SIWZ nr 1 z dn. 03.07.2020 r.   

 

Pytanie nr 11: 

„Prosimy o dopisanie w §7 ust.3 Umowy słowa „jednorazowej” aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że przedstawiona w pkt. 4.6.17 OPZ informacja, dotyczy jednokrotnej 

aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w terminie 10 dni roboczych od wydania przez Zamawiającego 

polecenia o konieczności takiej aktualizacji. 

 

Pytanie nr 12: 

„Prosimy o dopisanie w §11 ust.4 Umowy, iż ww. zapis powinien dopuszczać zmiany określone w §12 

i §13 Umowy.”  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje zmiany umowy. 

 

Pytanie nr 13:  

„Prosimy o dopisanie §12 ust.1 pkt.2) Umowy: „Zakres zamiennych opracowań projektowych lub ich 

elementów nie powinien wykraczać poza zakres przewidziany w OPZ i ujęty w ofercie.”  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje zmiany umowy. Informacja taka wynika kompleksowo z §13. 

 

Pytanie nr 14: 

„Prosimy o dopisanie §12 ust.1 pkt.3) Umowy: „po konsultacji z Wykonawcą dokumentacji projektowej”.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje zmiany umowy. Umowa jest aktem, na który zgodę w formie podpisu, wyrażają 

obie jej strony. Chyba, że umowa wskazuje inaczej. 

 

Pytanie nr 15: 

„Z uwagi na podany dość długi termin (obejmujący 2,5 miesiąca) prosimy Zamawiającego o dokonanie 

zmiany w §15 ust.2 Umowy z 60 dni roboczych na 30 dni roboczych.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje zmiany umowy. Paragraf 15 odnosi się do procedury odbioru dokumentacji 

projektowej. Procedura trwa poza wskazanym w umowie terminem jej realizacji stąd potencjalnie możliwy 

długi czas jej trwania nie wpływa na obowiązki wykonawcy. Zamawiający procedurę odbioru 

przeprowadza bez zbędnej zwłoki.  

 

Pytanie nr 16: 

„Prosimy o wykreślenie §20 ust.5 Umowy ponieważ dotyczy nadzoru autorskiego, który nie wchodzi 

w zakres przedmiotu umowy.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje zmiany umowy. Zapis dotyczy okresu rękojmi i gwarancji, a nie nadzoru 

autorskiego. 

 

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na wszystkie zapytania Wykonawców. 
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Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert ulega przedłużeniu do dnia 

21.07.2020 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2020 r. o godzinie 11:05. 
 

 

 

                                Z poważaniem, 

 

Z-CA DYREKTORA DS. INWESTYCJI 

 

MGR INŻ. ANNA MĄTEWSKA 
………………………………………. 

(podpis Kierownika Zamawiającego 

lub jego pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik: 

1. Aneks nr 2 do SIWZ; 

2. Platforma zakupowa Zamawiającego; 

3. Aa. 

 

 
 

Osoba prowadząca postępowanie: Paweł Jurgo, tel. (58) 3264963, pjurgo@zdwgdansk.pl 


