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Wszyscy uczestnicy postępowania
Działając w mieniu Zamawiającego Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z
siedzibą w Gdańsku (dalej „Zamawiający”) w związku z prośbami, o wyjaśnienia treści Warunków
Zamówienia, podajemy treść pytań i odpowiedzi w przedmiotowym postępowaniu.
Pytanie 1
„Z uwagi na krótki termin składania ofert oraz sezon urlopowy, prosimy o obniżenie kwoty wadium do
wartości 25 000 zł. Pozyskanie gwarancji bankowych, uzgodnienia i ich podpisanie może trwać
zdecydowanie dłużej niż wyznaczony termin składania ofert.”
Odpowiedź na pytanie 1
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kwoty wadium.
Pytanie 2
„Prosimy o doprecyzowanie jakich branż w zakresie projektu wykonawczego dotyczy zapytanie
ofertowe.”
Odpowiedź na pytanie 2
W Warunkach Zamówienia określono, które branże zostały wyłączone z postępowania, pozostałe
branże niezbędne do zrealizowania zadania zgodnie z zapisami PFU należy uwzględnić.
Pytanie 3
„Proszę o wyjaśnienie zapisu w pkt. 14 „Opracowanie geodezyjnej dokumentacji do celów projektowych
(tylko % GW).” Zgodnie z uwagami podanymi w przedmiarze robót (pkt. f) PPM-T będzie podpisywało
umowę ze służbami geodezyjnymi na wykonanie tych prac. Proszę o sprecyzowanie czy obowiązkiem
Projektanta będzie opracowanie map do celów projektowych czy też nie. Jeżeli mapy projektowe będą
po stronie Projektanta, prosimy o informację jaką kwotę należy przewidzieć na te prace, gdyż
Wykonawca będzie wskazany przez Państwa i cena może być z góry określona.”
Odpowiedź na pytanie 3
W ofercie należy wskazać % za Generalne Wykonawstwo (GW) wskazanego przez Zamawiającego
geodety, tzn. za koordynację geodety na etapie projektowym. PPM-T podpisze umowę z geodetą,
zarówno dla etapu projektowego, jak wykonawczego. Geodeta zostanie wyłoniony w oddzielnym
postępowaniu (na etapie projektowym państwo koordynują geodetę wskazanego przez PPM-T). Mapę
do celów projektowych opracuje geodeta wyłoniony w oddzielnym postępowaniu.
Pytanie 4
„Prosimy o potwierdzenie, że Projektant winien również opracować dokumentację projektową tj. projekt
budowlany dla branż wyłączonych z opracowania i uzyskać pozwolenie na budowę. Projekty natomiast
wykonawcze będą obejmowały jedynie branże wskazane w odpowiedzi na pytanie nr 2.”

Odpowiedź na pytanie 4
Zamawiający nie potwierdza, że Projektant winien również opracować dokumentację projektową tj.
projekt budowlany dla branż wyłączonych z opracowania. Projektant otrzyma niezbędną dokumentację
projektu budowlanego celem uzyskania pozwolenie na budowę dla wszystkich branż.
Wykonawca powinien w ofercie uwzględnić koordynacja wszystkich branż w tym usunięcie kolizji.
Projekty wykonawcze zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 2.
Pytanie 5
„Prosimy o potwierdzenie, że badania geotechniczne są w Państwa dysponowaniu a Projektant winien
zapewnić jedynie badania materiałów zgodnie z pkt. g przedmiaru robót.”
Odpowiedź na pytanie 5
W posiadaniu Zamawiającego są dokumenty określone Pytaniem 110 do PFU. Należy uwzględnić, że
wymagane jest ich uzupełnienie zgodnie z PFU punkt 3.2.2 „Badania geotechniczne” Projektant musi
więc na etapie projektowania uwzględnić koszt badań geotechnicznych (laboratorium) wskazanych w
Przedmiarze robót. Projektant podpisze umowę z laboratorium na etapie projektowania, PPMT podpisze
umowę na etapie wykonawstwa z tym samym laboratorium.
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