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                                                                                                               Gdynia dn. 2010-08-16 

SKMMS SKMMS SKMMS SKMMS ----ZP/N/ZP/N/ZP/N/ZP/N/25252525/10/10/10/10        

      

Dotyczy: pytań do SIWZ w postępowaniu SKMMS - ZP/N/25/10 – wykonanie dokumentacji 
projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja sieci trakcyjnej 3 kV linii klejowej nr 250 Gdańsk 
Główny – Rumia na odcinku Gdańsk Główny Sopot” 

 

W związku z wpłynięciem pytań do SIWZ od Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi na 
pytania wraz z  ich treścią. 

 
 
1. Pkt 3 ppkt 3.1 OPZ – ZałoŜenia dla Wykonawcy – Zamawiający mówi o konsultacjach 
między Wykonawcą a Zamawiającym. Prosimy o uszczegółowienie zakresu konsultacji. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Celem konsultacji jest przyjęcie takich rozwiązań technicznych i technologicznych aby moŜliwe 
było zrealizowanie inwestycji Zamawiającego w załoŜonym harmonogramie. Zamawiający jest 
zainteresowany realizacją swojej inwestycji i dołoŜy wszelkich starań do pozytywnego 
rozstrzygnięcia rozwiązań projektowych. W ramach konsultacji rozwiązania te będą podlegały 
akceptacji przez Zamawiającego, a takŜe będą udostępniane dane znajdujące się w 
posiadaniu Zamawiającego, a wnioskowane przez Wykonawcę. 
 
2. dot. § 6 pkt 4 umowy. 
W ciągu ilu dni od dokonania Ŝądanych zmian i uzupełnień Zamawiający podejmie decyzję o 
przyjęciu przedmiotu umowy? Prosimy o uszczegółowienie zakresu w/w zmian 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający będzie się domagał wprowadzenia uzupełnień lub poprawek jeŜeli przyjęte 
rozwiązania projektowe nie spełnią jego oczekiwań, będą wadliwe, niejednoznaczne czy 
niepełne lub niezgodne z przepisami. 
 
Zamawiający dokonuje modyfikacji §6 ust. 4 Projektu Umowy, który otrzymuje brzmienie: 
Zamawiający ma prawo sprawdzenia przedmiotu umowy i wniesienia uwag w formie pisemnej 
w terminie do 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania dokumentacji. 
Zamawiający moŜe uzaleŜnić podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy 
od wykonania uzupełnień lub poprawek. Wykonawca w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni 
ustosunkuje się - w formie pisemnej - do tych Ŝądań. Po dokonaniu Ŝądanych uzupełnień lub 
poprawek ZAMAWIAJĄCY w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni dokona ponownego 
sprawdzenia dokumentacji i podejmie decyzję o przyjęciu przedmiotu umowy. 
 
3. OPZ pkt 6 ppkt 6.1 – Zamawiający wymienia personel, którym powinien dysponować 
Wykonawca w celu realizacji przedmiotowego zamówienia. Natomiast w SIWZ pkt II Sposób 
przygotowania oferty – Zamawiający nie wspomina o konieczności zamieszczenia w ofercie 
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informacji o personelu przeznaczonym do realizacji przedmiotowego zamówienia. W związku z 
tym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga przedstawienia w ofercie 
informacji o potencjale kadrowym. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie. 
 


