
Gdańsk, 7.11.2019 r. 
 

 
Pytania skierowane do Zamawiającego w dniu 5.11.2019 r. 
 
1. Proszę o udostępnienie Oferentom całego projektu budowlanego w zakresie zarówno części 

opisowej jak i rysunkowej we wszystkich branżach tj. PZT, architektura, konstrukcja, sanitarka, 
elektryka. Obecnie na stronie z ogłoszeniem znajdują się tylko opisy techniczne architektury, 
konstrukcji i geotechniki, brak natomiast jakichkolwiek rysunków. Na podstawie samych 
opisów nie ma możliwości wyceny prac. 
Zamawiający uzupełnił Dokumentację Projektową o część rysunkową projektu budowlanego.  
Wyceny prac należy dokonać zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego i w oparciu o Projekt 
budowlany – część opisową i rysunkową, Opis techniczny rozbudowy hali oraz przedmiar 
robót. Zgodnie z §4 ust. 2 wzoru umowy Wykonawcy nie obciążają ewentualne błędy 
Dokumentacji Projektowej. Natomiast wykonanie projektu wykonawczego leży po stronie 
Wykonawcy - §11, ust. 1 wzoru umowy mówi, że na wynagrodzenie Wykonawcy składa się 
„opracowanie Projektu Hali oraz prawidłowe wykonanie Przedmiotu robót budowlanych”.  
 

2. Czy odpowiedzi będą udostępniane wszystkim oferentom?  
Zgodnie z zasadami realizacji postępowań w trybie zasady konkurencyjności wszystkie pytania 
od Wykonawców publikowane są na stronie 
www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej 
Zamawiającego www.botatechnik.pl bez wskazania źródła zapytania. 

 
3. Czy będzie zorganizowana wspólna wizja lokalna dla potencjalnych wykonawców? Proszę o 

podanie terminu spotkania.  
Zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego, pkt. 22, „Zamawiający zaleca 
odbycie wizji lokalnej w celu oszacowania zakresu i sposobu prowadzenia i wykonania prac w 
zakresie połączenia 2 obiektów (istniejącej hali z halą budowaną).” Nie planujemy 
zorganizowania wspólnej wizji lokalnej. Każdy zainteresowany Wykonawca proszony jest o 
kontakt z Zamawiającym w celu ustalenia terminu wizji – wizja może zostać przeprowadzona 
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. Pomiędzy 9.00 a 15.00. Zamawiający nie 
przewiduje wspólnej wizji lokalnej. 

 

4. Po czyjej stronie Inwestora czy GW jest wykonanie projektów wykonawczych w tym m.in. 
projektu konstrukcji, architektury, instalacji sanitarnych i elektrycznych?  
Zgodnie z zapisami §11, ust. 1 wzoru umowy po stronie Wykonawcy leży opracowanie Projektu 
Hali, a więc i wykonanie projektów wykonawczych. Projekt budowlany zawiera niezbędne 
informacje do stworzenia projektów wykonawczych, w tym wymagania materiałowe.  

 
 

5. Czy będzie wymagany nadzór archeologiczny w trakcie realizacji prac ziemnych? Jeżeli tak to 
kto poniesie koszty z tym związane Inwestor czy GW?  
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia prac archeologicznych. Ewentualna konieczność ich 
przeprowadzenia nie obciąża Wykonawcy. 
 

6. Czy na terenie inwestycji należy przeprowadzić badania saperskie? Jeżeli tak to kto poniesie 
koszty z tym związane Inwestor czy GW?  
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia badań saperskich. Ewentualna konieczność ich 
przeprowadzenia nie obciąża Wykonawcy. 



 

7. Czy w ofercie należy wycenić wyposażenie ruchome (m.in. szafki, meble) do części socjalnej 
hali. Jeżeli tak to prosimy o podanie dokładnej ilości oraz parametrów technicznych?  
Zamówienie nie obejmuje wyposażenia.  
 

8. Proszę o informację czy na zapleczu budowy należy przewidzieć pomieszczenia dla inwestora i 
nadzoru? Jeżeli tak to proszę podać dla jakiej ilości osób.  
Pomieszczenia dla inwestora i nadzoru na zapleczu budowy nie są wymagane.  

 
9. Proszę o potwierdzenie, że opracowanie projektu technologii i wykonanie technologii nie jest 

objęte tym przetargiem i jest po stronie Inwestora?  
Zamawiający nie rozumie co wykonawca określa jako projekt technologii. Szczegółowy opis 
zamówienia zawarto w zapytaniu i dokumentacji projektowej wraz z załącznikami. 
 

10. Proszę o potwierdzenie, że wszystkie prace związane z technologią w tym m.in. fundamenty 
pod maszyny itp., będą wykonywane jako roboty dodatkowe i nie są objęte tym przetargiem.  
Zamawiający nie rozumie co Wykonawca określa jako projekt technologii. Natomiast prace 
takie jak fundamenty pod maszyny nie są opisane w Dokumentacji Projektowej, w związku z 
czym nie są Przedmiotem zapytania ofertowego i nie podlegają wycenie. Zgodnie z §4, ust. 3 
wzoru umowy, wszelkie dodatkowe roboty budowlane, które nie są objęte Dokumentacją 
Projektową, mogą zostać zlecone Wykonawcy na podstawie odrębnej umowy lub aneksu do 
umowy, o ile Strony wyrażą na to zgodę. 
 

11. Prosimy o potwierdzenie,  że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, 
które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie 
obciążają wykonawcy.  
Zamawiający jest właścicielem działki budowlanej oraz posiada ważne pozwolenie na budowę. 
Zamawiający nie rozumie, co Wykonawca ma na myśli pisząc o „uzgodnieniach”. Sytuacje 
nieprzewidziane nie obciążają Wykonawcy.  

 
12. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania 

nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana 
inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.  
Zamawiający jest właścicielem nieruchomości z pełnym prawem do jej użytkowania 

             
13. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o 

znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania 
zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robot, a w 
przypadku konieczności wykonania robot nieprzewidzianych w dokumentacji na skutek 
zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.  
Zgodnie z §4 ust. 3 wzoru umowy sytuacje nieprzewidziane nie obciążają Wykonawcy, a jeśli 
wystąpią mogą być podstawą do zmiany terminu wykonania zamówienia. 

             
14. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w 

dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku 
konieczności wykonania robot odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym 
zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej dokumentacji, Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.  



Wszelkie prace ziemne leżą po stronie Wykonawcy i muszą być przez Wykonawcę wycenione 
w ramach przedstawionej oferty. Na str. 16 Projektu budowlanego (część opisowa) opisano 
warunki geotechniczne. Nie przewiduje się dodatkowego wynagrodzenia ani wydłużenia 
realizacji prac w tym zakresie. 

 
15. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami z 

gestorami sieci i infrastruktury podziemnej i że uzgodnienia te zachowują ważność w okresie 
realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi 
niezbędnymi uzgodnieniami z gestorami sieci i infrastruktury podziemnej, i że uzgodnienia te 
zachowują ważność w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Jednocześnie, zgodnie z §6, 
ust. 11 wzoru umowy do obowiązków Wykonawcy należy „zapewnienie własnym staraniem 
dostępu do mediów, w tym wykonanie własnym staraniem i na koszt własny wszelkich 
urządzeń tymczasowych koniecznych dla umożliwienia poboru wody i energii elektrycznej, 
oraz ponoszenie kosztów korzystania z mediów na Terenie Budowy w ramach Wynagrodzenia 
Wykonawcy określonego w § 13 ust. 1“. 
 

 
16. Prosimy o informacje czy planowane jest wykonywania innych robot inwestycyjnych na terenie 

zakresu objętego postępowaniem. Czy Wykonawca zadania będzie zobowiązany do 
przekazania terenu budowy.  
Zgodnie z §4 ust. 3 wzoru umowy, Wykonawca realizuje wyłącznie roboty budowlane objęte 
Dokumentacją Projektową. Wszelkie prace budowlane inne niż te, o których mówi 
Dokumentacja Projektowa, a także wszelkie prace inne niż prace budowlane nie są 
przedmiotem Zapytania ofertowego.  
Zgodnie z §8 ust. 1 wzoru umowy Teren Budowy zostanie przekazany przez Zamawiającego 
Wykonawcy w terminie 7 dni od podpisania umowy. Natomiast §15 wzoru umowy 
szczegółowo opisuje odbiór robót przez Zamawiającego od Wykonawcy.  Dodatkowo pkt. 15 
Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego mówi: „Wykonawca zrealizuje niezbędne czynności i 
poniesie wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia tj. wynikające wprost z opisu 
przedmiotu zamówienia jak również związane z organizacją, utrzymaniem i późniejszą 
likwidacją placu budowy, tablic informacyjnej, oraz inne koszty towarzyszące np.: robót 
przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty działań 
ochronnych w zakresie bhp i ppoż., koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty 
wynikające z warunków uzgodnień i koszty uzyskania niezbędnych decyzji.“ 
 
 

17. Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej, która na dzień dzisiejszy nie jest kompletna 
(brakuje projektu budowlanego w części rysunkowej) oraz czasu potrzebnego na 
przygotowanie rzetelnej i wiarygodnej oferty, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu 
składania ofert na dzień 25.11.2019.  
Projekt budowlany został uzupełniony o część rysunkową. W związku z uzupełnieniem 
Dokumentacji Projektowej Zamawiający przesuwa termin składania oferty z 18.11.2019 r. na 
dzień 22.11.2019 r., godz. 12.00.  

 
 


