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Dotyczy:   post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybi e przetargu 
nieograniczonego na: roboty budowlane „Przebudowa F alochronu Wschodniego w 
Świnouj ściu”.  
 
 
W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 
wraz z późniejszymi zmianami), wyjaśniam co następuje: 

Pytanie nr 1.  
 
Nawiązując do udzielonej przez Państwa w piśmie nr PO-II-370/ZZP-3/ZIU-I/01/09  
z dnia 25.05.2009 odpowiedzi nr 5 pkt b, uprzejmie prosimy o wyjaśnienie (uzupełnienie) 
treści zdania w niej zawartego cyt.: „Stosowanie norm nie jest w obligatoryjne, zatem (...)”. 
Równocześnie prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie czy stosowanie norm przywołanych  
w Projekcie wykonawczym oraz STWiOR jest, przy realizacji Robót opisanych tymi 
dokumentami, obligatoryjne. Nadmieniamy, Ŝe w naszej ocenie, sam fakt przywołania 
konkretnych norm w dokumentach stanowiących elementy Kontraktu, przesądza  
o konieczności ich stosowania przez Strony. 

Odpowied ź nr 1.  

Sam fakt przywołania norm, jako przepisów ujętych w pozycji Przepisy Związane, nie 
przesądza o konieczności ich stosowania w całości przez Strony. Wymóg taki istniałby, 
gdyby w STWiOR normy te wykazane były jako  Przepisy Obowiązujące. 

Dla przykładu, przywołaną w ramach przepisów związanych normę PN-EN 13383-1:2003 
„Kamie ń do robót hydrotechnicznych. Cz ęść 1: Wymagania”,  naleŜy stosować jako 
obowiązującą podczas oceny innych niŜ wymagania geometryczne właściwości kruszyw 
hydrotechnicznych, takich jak np. właściwości  fizyczne, chemiczne i wymagania trwałości, 
itp. Natomiast krzywą uziarnienia kamienia naleŜy opracować i ująć w  Programie Jakości w 
oparciu o parametry obliczeniowe,  zawarte STWiOR oraz dokumentacji projektowej.  
Pytanie nr 2.  

W jakim trybie Zamawiający usunie błędy w Projekcie wykonawczym spowodowane brakiem 
spójności miedzy wielkościami brył kamiennych określonych w Projekcie wykonawczym jako 
niezbędnych do wbudowania (wynikające z obliczeń), a wielkościami brył kamiennych 
określonymi w PN-EN 13383-1:2003 „Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 1: 
Wymagania”, na którą omawiany projekt się powołuje. Uprzejmie informujemy, Ŝe wskazane 
w Projekcie wykonawczym wielkości brył kamiennych nie występują w typoszeregu 
produktów dostarczanych przez kamieniołomy, których produkcja przebiega w oparciu o 
wskazaną powyŜej normę. Wynika z tego, Ŝe brak dostępności wyidealizowanego przez 
Projektanta materiału powoduje konieczność skalkulowania w cenie oferty znaczącego 
kosztu sortowania przez Wykonawcę materiału kamiennego celem wyselekcjonowania frakcji 
określonej w Projekcie wykonawczym, określonej w oderwaniu od postanowień normy PN-
EN 13383-1:2003 oraz realiów rynkowych. 
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Odpowied ź nr 2.  

Dobór brył kamiennych dokonany został na podstawie ekspertyzy naukowej, opracowanej 
przez Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk. Wyniki tej ekspertyzy, 
uwzględniającej wyjątkowo skomplikowane zjawiska prądowe, które doprowadziły do 
przegłębień groŜących utratą stateczności budowli, były dla projektanta wiąŜące. 
Zamawiający uwzględnił w kosztach inwestycji operację dodatkowego przesiewu kamienia. 

Pytanie nr 3.  

Nawiązując do udzielonej przez Państwa w piśmie nr PO-II-370/ZZP-3/ZIU-I/01/09  
z dnia 25.05.2009 odpowiedzi nr 6, uprzejmie prosimy o wyjaśnienie podstawy określania 
przez Zamawiającego w STWiOR minimalnych wielkości sprzętu pływającego (szalandy min 
800t) z powołaniem sie na zapewnienie większego bezpieczeństwa oraz zapewnienia 
naleŜytej jakości Robót, zwaŜywszy odmienne wielkości sprzętu opisane przez projektanta w 
dokumentacji projektowej. Nadmieniamy, Ŝe delegację ustawodawcy do klasyfikacji 
jednostek pływających w zakresie bezpieczeństwa posiadają wyłącznie jednostki 
certyfikujące. Uzyskanie przez daną jednostkę pływającą dokumentu klasyfikacyjnego, 
potwierdzającego spełnienie przez tą jednostkę warunków bezpieczeństwa do pracy na 
danym akwenie jest dokumentem niepodwaŜalnym i wszelkie powoływanie sie 
Zamawiającego na „zwiększenie bezpieczeństwa” (bez obiektywnego uzasadnienia oraz 
punktu odniesienia) stanowi ograniczanie dostępu Wykonawcy do rynku i tym samym 
naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych. Odnosząc sie zaś do aspektu 
zapewnienia jakości Robót, wskazać naleŜy, Ŝe to Wykonawca odpowiada za jakość 
wykonanych Robót, której ocena stanowi jeden z podstawowych elementów realizacji 
Kontraktu w oparciu o FIDIC. Nie istnieją Ŝadne obiektywne przesłanki uprawniające 
twierdzenie, Ŝe innym sprzętem, niŜ wskazany przez Zamawiającego w STWiOR , nie moŜna 
wykonać Robót naleŜycie. Zapisy zawarte w dokumentacji projektowej (str. 34) wskazują na 
słuszność powyŜszego twierdzenia. Tym samym, równieŜ w tym aspekcie, ustanowienie 
minimalnej wielkości szalandy wynoszącej 800t stanowi nieuprawnione ograniczanie przez 
Zamawiającego dostępu do rynku Wykonawców dysponujących innym sprzętem. 

Odpowied ź nr 3.  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robót, zgodnie z ust. 2 Aktu Umowy (SIWZ, 
Część II – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego) ma pierwszeństwo nad 
dokumentacją projektową, tak więc w kaŜdym przypadku gdzie występuje sprzeczność 
pomiędzy tymi dokumentami, obowiązują zapisy STWiOR.  
 
Uwzględniając intensywny ruch na przyległym do budowy torze wodnym oraz duŜą odległość 
do pola refulacyjnego, a takŜe  panujące w tym rejonie warunki prądowe i falowanie, 
przyjęcie szalandy o mniejszym tonaŜu nie zapewni naleŜytego bezpieczeństwa Ŝeglugi na 
akwenie w rejonie inwestycji. W przypadku zgody na mniejsze jednostki, dwukrotnie 
zwiększy się częstotliwość kursów do pola odkładu i z powrotem oraz ilość manewrów 
szaland w rejonie prowadzonych robót, co stanowić będzie powaŜne utrudnienie w 
manewrowaniu korzystających z portu innych statków, a takŜe wydłuŜy czas wykonywania 
robót. Wykonawca, jeśli nie posiada wymaganego w STWiOR sprzętu, moŜe go 
wydzierŜawić oraz załączyć do oferty zobowiązanie do udostępnienia sprzętu (Zał. nr 3a). 

Pytanie nr 4.  

W związku z wyłączeniem w Warunkach Szczególnych Kontraktu (dalej Warunkach 
Szczególnych) z ryzyka Zamawiającego odpowiedzialności za projekt jakiejkolwiek części 
Robót wykonany przez personel Zamawiającego lub osoby trzecie, za które Zamawiający 
jest odpowiedzialny (wyłączenie z subklauzuli 17.3 punktu g), uprzejmie prosimy o 
wskazanie strony lub osoby odpowiedzialnej kontraktowo za dostarczany przez 
Zamawiającego projekt. Naszym zdaniem wyłączenie odpowiedzialności Zamawiającego za 
projekt Robót, stanowiący podstawę ich realizacji oraz będący podstawowym elementem 
określenia przedmiotu zamówienia publicznego, podwaŜa zasady realizacji Robót w oparciu 
o czerwoną ksiąŜkę FIDIC oraz poprawność określenia przedmiotu zamówienia. 
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Odpowied ź nr 4.  

Zgodnie z umową zawartą przez Zamawiającego z jednostką projektową, odpowiedzialność 
za dostarczony przez Zamawiającego projekt budowlany ponosi jednostka projektowa, tj. 
HYDROPROJEKT Sp. z o.o., Oddział we Włocławku , ul. Płocka 169, 87-700 Włocławek. 
Zamawiający ustanowi nadzór autorski  nad realizacją robót objętych zamówieniem, który na 
bieŜąco będzie rozwiązywał ewentualne problemy techniczne.  

Ponadto w  Warunkach Szczególnych Kontraktu, w podklauzuli 18.2 wprowadzono 
następujący zapis: 

„18.2     Ubezpieczenie Robót i Sprz ętu Wykonawcy 
W klauzuli 18.2 skreśla się podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) włącznie i 
zastępuje następującym podpunktem: 

 
 (e)    będą takŜe pokrywały straty, szkody i przywrócenie stanu początkowego 

powstałe wskutek  błędów lub pominięć projektowych.”  

Wszelkie działania związane z wyjaśnianiem wątpliwości dot. Projektu przebiegać będą 
pomiędzy Wykonawcą i InŜynierem i ewentualnie, pomiędzy Zamawiającym i Projektantem. 
Przypominamy jednocześnie o postanowieniach ostatniego akapitu subklauzuli 1.8. 
warunków Szczególnych Kontraktu. 
 
Pytanie nr 5.  

Prosimy o sprecyzowanie, jakie „opóźnienie Wykonawcy w Robotach” (omówione  
w podpunkcie g subklauzuli 15.2 wg Warunków Szczególnych) moŜe być podstawą 
zastosowania sankcji określonych w subklauzuli 15.2 [Wypowiedzenie przez 
Zamawiającego]. Czy powyŜszy warunek dotyczy opóźnienia na wszystkich frontach Robót, 
czy tez moŜe dotyczyć kaŜdego elementu tych Robót. Prosimy takŜe  
o wyjaśnienie, czy ocenie podlegać będzie równieŜ przyczyna powstałego opóźnienia  
w aspekcie podziału między Strony ryzyk kontraktowych. Mając na uwadze zapis punktu (a) 
omawianej subklauzuli oraz brzmienie subklauzuli 8.6 [Tempo wykonawstwa], stanowiące 
istotne narzędzia w ręku InŜyniera przewidziane celem mobilizowania Wykonawcy do 
utrzymania wymaganego Programem tempa robót, nieprecyzyjne brzmienie wprowadzanego 
punktu (g) subklauzuli 15.2, przy znaczących trudnościach interpretacyjnych jego brzmienia, 
podwaŜa istotę jego powołania. 

Odpowied ź nr 5.  

Harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiący podstawę m. innymi do oceny tempa robót 
będzie opracowany przez Wykonawcę robót, i tym samym Wykonawca przyjmie na siebie 
odpowiedzialność za ich terminową realizację. Sankcjami objęte  będą wyłącznie opóźnienia 
zawinione przez Wykonawcę. Ppkt g subklauzuli 15.2 wyraźnie określa, iŜ Zamawiający 
moŜe zastosować swoje uprawnienia z niej wynikające, jeŜeli opóźnienie w całości Robót lub 
w Robotach cząstkowych wyniesie ponad 60 dni. 

W przypadku wystąpienia rozbieŜności w ocenie przyczyn  zaistniałych opóźnień, zostanie 
wdroŜona procedura rozjemcza.  

Pytanie nr 6.  

ZwaŜywszy, Ŝe wystąpienie Wykonawcy w trybie subklauzuli 20.1 moŜe dotyczyć jedynie 
przedłuŜenia Czasu na Ukończenie, czy teŜ dodatkowej zapłaty, jaki tryb wystąpienia 
Wykonawcy przewidziano w Kontrakcie o przedłuŜenie terminu realizacji danego elementu 
Robót, którego wykonanie moŜe być opóźnione bez winy Wykonawcy (zakres ryzyka 
Zamawiającego)? Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia naliczania kar za opóźnienie w 
realizacji „częściowego zakresu Robót” wg subklauzuli 8.7 Warunków Szczególnych. 

Odpowied ź nr 6.  
Procedurę zmiany harmonogramu robót, w tym takŜe okresów wykonywania robót 
cząstkowych, określają postanowienia subklauzuli 8.3 Warunków Szczególnych Kontraktu. 
Uzgodnienia następować będą między InŜynierem a Wykonawcą, za zgodą Zamawiającego 
(patrz. subklauzula 3.1 Warunków Szczególnych Kontraktu). 
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Pytanie nr 7.  

Co oznacza zapis zawarty w Warunkach Szczególnych subklauzula 13.3 pkt. (vi) cyt.: 
„przedłuŜenie Czasu na Wykonanie”? 

Odpowied ź nr 7.  

Zamawiający koryguje powyŜszy zapis jak następuje: 
„PrzedłuŜenie Czasu na Ukończenie” 

Pytanie nr 8.  

Prosimy o wyjaśnienie metodologii potwierdzania, na koniec kaŜdego kwartału, 
„częściowego zakresu Robót” oraz zdefiniowanie pojęcia „częściowego zakresu Robót”. 
PowyŜsze ma istotne znaczenie, gdyŜ podczas realizacji Kontraktu, na koniec kaŜdego 
kwartału, niezbędne będzie ustalenie czy Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary 
umownej omówionej w subklauzuli 8.7 Warunków Szczególnych.  

Odpowied ź nr 8.  
 
Przez częściowy zakres robót naleŜy rozumieć kaŜdorazowo zakres robót zaplanowany do 
realizacji przez Wykonawcę w poszczególnych kwartałach  harmonogramu rzeczowo-
finansowego. Metodologia potwierdzania polegać będzie na porównaniu  planowanych robót 
z faktycznie wykonanymi w okresie kaŜdego kwartału.  

Szczegóły tej metodologii ustali InŜynier z Wykonawcą. 

Pytanie nr 9.  

W aspekcie zmiany Warunkami Szczególnymi brzmienia subklauzuli 8.7, prosimy  
o wyjaśnienie, jaki dokument, przywołany w tej subklauzuli „opracowany przez Wykonawcę i 
zatwierdzony przez InŜyniera harmonogramem rzeczowo-finansowy” będzie stanowił źródło 
informacji o ewentualnym opóźnieniu. Harmonogram rzeczowo-finansowy nie został 
zdefiniowany w Kontrakcie. 

Odpowied ź nr 9.  

Harmonogram rzeczowo finansowy został zdefiniowany w Kontrakcie, tj. w SIWZ Część II.2 
STWiOR; ST-00.00  WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1.6.5.1.2. Szczegółowy harmonogram robót i 
finansowania  (co jest pojęciem toŜsamym z Harmonogramem rzeczowo – finansowym). 

Dalsze szczegóły dotyczące sporządzenia harmonogramu oraz jego zatwierdzania przez 
InŜyniera zawarte są w subklauzuli 8.3 Warunków Szczególnych Kontraktu. 
 
Pytanie nr 10.  

Jak naleŜy rozumieć wyłączenie Warunkami Szczególnymi z subklauzuli 8.4 [PrzedłuŜenie 
Czasu na Ukończenie] podpunktu (c), przy przypisanym Zamawiającemu ryzyku 
wynikającemu z Nieprzewidywalnych sił natury, określonego w subklauzuli 17.3 podpunkt 
(h)? Czy wykreślenie z subklauzuli 8.4 punktu (c) ma stanowić ograniczenie prawa 
Wykonawcy do dochodzenia o PrzedłuŜenie Czasu na Ukończenie wg Subklauzuli 20.1, 
mimo odpowiedzialności Zamawiającego za ryzyko wskazane w subklauzuli 17.3 podpunkt 
(h)? 

Odpowied ź nr 10.  
 
Zapisy te nie ograniczają uprawnienia Wykonawcy do dochodzenia roszczenia o 
przedłuŜenie Czasu na Ukończenie. Ryzykiem Zamawiającego jest wystąpienie 
nieprzewidywalnych sił natury (postanowienie subklauzuli 17.3 ppkt h Warunków Ogólnych 
Kontraktu), a następstwem tego ryzyka są uprawnienia Wykonawcy określone w 
postanowieniach subklauzul 17.4 i 20.1 Warunków ogólnych Kontraktu. 
 
Pytanie nr 11.  
 
ST-00.06 Roboty naprawcze p. 1.3 – obejmują między innymi wykonanie bruku  
z kamienia naturalnego na skarpach ze 100 % wykorzystaniem kamienia z rozebranej skarpy  
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- ułoŜenie bruku na betonowych zapadliskach skarpy 
- naprawę rys i pęknięć bruku skarpy poprzez spoinowanie. 
 

Pyt. 1 – do jakiej rzędnej poniŜej korony falochronu wykonać naleŜy powyŜsze czynności? 
Pyt. 2 – czy w związku z p. 2.4 – przykładowe materiały stosowane przy wykonaniu robót 
uznane zostaną referencje i aprobaty (certyfikaty) pochodzące z kraju będącego członkiem 
Unii Europejskiej z oznaczeniem CE? 
Pyt. 3 – czy do wypełnienia przestrzeni pomiędzy sąsiednimi kamieniami – poniŜej 30 cm 
głębokości – będzie moŜna uŜyć grysu o granulacji 8-13 mm? 
Pyt. 4 – wykonanie spoin wypukłych powoduje moŜliwość stagnowania wody na powierzchni 
korony falochronu. Czy dla lepszego odprowadzania wody nie naleŜy wykonać spoinowania 
spoiną wklęsłą (ok. 2 cm poniŜej górnej powierzchni spoinowanego bruku)? 

Odpowied ź nr 11.  

Pyt. 1. Naprawę części nadwodnej falochronu naleŜy wykonać zgodnie ze STWiOR oraz 
Dokumentacją projektową - do poziomu średniego stanu wody. 
Pyt. 2.  Zamawiający uzna materiały z oznaczeniem CE. 
Pyt. 3. Zamawiający nie wyraŜa zgody na uŜycie grysu o granulacji 8-13 mm. Wypełnienie to 
naleŜy wykonać zgodnie z projektem. 
Pyt. 4. Zamawiający nie wyraŜa zgody na zastosowanie spoin wklęsłych. Spoinowanie 
naleŜy wykonać zgodnie z Projektem. 

 
Pytanie nr 12.  

Technologia wykonania ubezpieczeń skarpy gabionami przewiduje ułoŜenie dolnej warstwy 
gabionów na geowłókninie. Wg technologii zaproponowanej w specyfikacji technicznej 
gabiony dolnej warstwy mają mieć „podczepianą” geowłókninę. Czy dopuszczone zostanie 
na obszarze umacnianym gabionami zamiennie pokrycie skarpy  
i dna poniŜej rzędnej -4,40 geowłókniną o parametrach przewidzianych w specyfikacji  
z zakładem 1 m i niewykonywanie gabionów z podczepianą geowłókniną? W przypadku 
odpowiedzi negatywnej prosimy o wyjaśnienie niezgodności pomiędzy wymiarami 
geowłókniny „podczepianej” do gabionu pokazanej na rysunku nr 23 a opisem  
w specyfikacji p. 5.2 ST-00.03. 

Odpowied ź nr 12.  

Zamawiający nie wyraŜa zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę układania 
dolnych gabionów na geowłókninie.  W opisie zawartym w specyfikacji p. 5.2 ST-00.03 
wystąpiła pomyłka. Prawidłowe wymiary geowłókniny, powinny wynosić odpowiednio: 2,5 x 
6,5 m oraz 2,5 x 5,5 m. 

Pytanie nr 13.  

W odpowiedzi na pyt. nr 1 z dnia 26.05.2009r. dotyczące zakresu prac przewidzianych do 
wykonania w poz. „Zabezpieczenie minerskie terenu prac” w ilości 45 000 m2 stwierdzono, 
Ŝe … w przypadku odnalezienia większej ilości niebezpiecznych materiałów koszt tych robot 
zostanie pokryty z rezerwy na roboty nieprzewidziane. Jaka ilość pojedynczych 
niewybuchów i niewypałów zostanie uznana za „większą”? 

Odpowied ź nr 13.  

Odpowiedź na to pytanie została juŜ udzielona jednemu z Wykonawców i zamieszczona na 
stronie internetowej www.ums.gov.pl w zakładce d/ Przebudowa falochronu wschodniego w 
Świnoujściu, w pliku Odpowiedzi na pytania z dnia 01.06.2009 r. jako Odpowiedź nr 2. 
 
Pytanie nr 14.  

W odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 15.05.2009 r. stwierdzono, Ŝe „Zamawiający dopuści do 
pracy specjalistyczne bazy nurkowe w asyście holownika posiadającego wymaganą kartę 
bezpieczeństwa Ŝeglugi, nie dopuści natomiast pchacza…” czy pchacz posiadający 
wymaganą kartę bezpieczeństwa wyposaŜony w atestowany hak holowniczy spełni 
wymagania Zamawiającego? 
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Odpowied ź nr 14.  

Nie, nie spełni. Wynika to m. innymi  z następujących uwarunkowań: 
- z konieczności zapewnienia wolnego pola obrotu dla dźwigu lub koparki, 
- konieczności zapewnienia większej operatywności w przestawianiu sprzętu 

pływającego,  
konieczności zapewnienia bezpieczeństwa nurków asystujących podczas 
wykonywania robót podwodnych.  

Pytanie nr 15.  

Czy dla Wykonawcy działającego jako konsorcjum firm, Zamawiający dopuszcza wniesienie 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w formach zgodnych z rozdziałem 11 punkt 3 
SIWZ, w częściach, przez poszczególnych partnerów konsorcjum? 

Odpowied ź nr 15.  
 
Tak, Zamawiający wyraŜa zgodę na wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy, w formach zgodnych z rozdz. 11 pkt 3 SIWZ, w częściach przez poszczególnych 
partnerów konsorcjum. 

Pytanie nr 16.  

Zamawiający w pkt 8.2.2 SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu określił wymagania w 
zakresie personelu kluczowego Ŝądając, aby osoby wskazane na stanowisko kierownika 
budowy i kierownika robót posiadały „uprawnienie budowlane w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń lub hydrotechnicznej”. Prosimy o wyjaśnienie tych zapisów i ich 
uściślenie. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy – Prawo budowlane osoby, które przed 
dniem wejścia w Ŝycie tej ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie 
posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji, w zakresie w którym zostały 
wydane, równieŜ po zmianie przepisów. SIWZ i ogłoszenie wymagają więc uzupełnienia, 
gdyŜ np. w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska z dnia 20 lutego 1975 roku wydawane były uprawnienia w specjalności 
konstrukcyjno-inŜynieryjnej w zakresie budowli hydrotechnicznych (§13 ust.1 pkt 3 lit. d 
Rozporządzenia), a uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydawane na 
podstawie tego  Rozporządzenia budowli hydrotechnicznych nie obejmowały. 

Odpowied ź nr 16.  

Zamawiający wyjaśnia, Ŝe przez pojęcie uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej naleŜy rozumieć uprawnienia określone ustawą Prawo Budowlane  z dnia  7 
lipca 1994.  W przypadku uprawnień wydanych wcześniej, wymagana jest specjalność 
hydrotechniczna. 

Pytanie nr 17.  

Załącznik do oferty: 
Czas na Ukończenie  Robót – w kolumnie „3” podana została data 30.11.2011 r., natomiast 
w pkt 7 SIWZ oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu czas trwania zamówienia i  termin wykonania 
określone zostały na 28 miesięcy, a więc zgodnie z definicją  wynikająca z klauzuli 1.1.3.3 – 
28 miesięcy liczone jest od Daty Rozpoczęcia. Wnioskujemy o ujednolicenie tych zapisów. 

Odpowied ź nr 17.  

Odpowiedź na to pytanie została juŜ udzielona jednemu z oferentów i zamieszczona na 
stronie internetowej www.ums.gov.pl w zakładce d/ Przebudowa falochronu wschodniego w 
Świnoujściu, w pliku Odpowiedzi na pytania z dnia 01.06.2009 r. jako Odpowiedź nr 8. 
 
Pytanie nr 18.  

W Przedmiarze Robót pkt 9 str.7 w pozycji „Urządzenie zaplecza InŜyniera Kontraktu oraz 
jego likwidacja” wpisana jest przez Zamawiającego wartość 190 000 PLN. Prosimy o 
wyjaśnienie jakie wyposaŜenie i urządzenia wchodzą w zakres tej pozycji? Czy Wykonawca 
po analizie przedstawionego przez Zamawiającego wyposaŜenia wchodzącego w skład tej 
pozycji moŜe w niej zmienić wartość? 
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Odpowied ź nr 18.  

W zakres tej pozycji wchodzi wyposaŜenie wyszczególnione w STWiOR – ST.-00.01 pkt. 1.3 
Podana kwota jest kwotą ryczałtową. 

Pytanie nr 19.  

Z uwagi na konieczny dłuŜszy okres czasu na przygotowanie wiarygodnej i rzetelnej oferty 
(zagraniczny partner konsorcjum) prosimy o przedłuŜenie terminu składania ofert o 7 dni. 

Odpowied ź nr 19.  

Zamawiający nie wyraŜa zgody na przedłuŜenie terminu składania ofert. 
 
Pytanie nr 20.  

W STWiOR ST 00.03 materace gabionowe w p. 2.2 zapisano: „Warstwa geowłókniny 
układana pod materace gabionowe (na styku materacy z gruntem) powinna posiadać 
następujące parametry techniczne: 
Umowny wymiar porów 090 wg EN ISO 12956 
WydłuŜenie przy zerwaniu 85/85% wg PN – ISO 10319 
Zdolność do przejęcia energii 13 KN/m wg PN – ISO 10319 
Wytrzymałość na rozciągnięcia wzdłuŜ/wszerz 30/30 KN/m wg PN – ISO 10319 
Odporność na przebicie dynamiczne mm 10+2,0  wg PN – EN 918 
Odporność na przebicie statyczne 4500 N wg PN – EN ISO 12236 
Masa powierzchniowa 600 G/m2 wg PN – EN 965 
Rodzaj produktu: Dwuwarstwowa geowłóknina z mechanicznie wzmacnianych włókien 
ciągłych. 
Jakie przyczyny powodują konieczność zastosowania geowłókniny dwuwarstwowej. Czy 
moŜliwe jest zastosowanie geowłókniny jednowarstwowej z włókien ciągłych o parametrach 
technicznych adekwatnych lub przewyŜszających parametry ujęte w w/w zestawieniu? 

Odpowied ź nr 20 

Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę geowłókniny z dwuwarstwowej na 
jednowarstwową. Geowłóknina  winna posiadać warstwę filtracyjną oraz ochronną. 
 
Pytanie nr 21.  

Zamawiający pismem z dnia 25 maja 2009 r.  wyjaśnił Wykonawcom zgłoszone przez nich 
wątpliwości i pytania w zakresie interpretacji  SIWZ. Miedzy innymi Zamawiający na pytanie  
nr 16, w brzmieniu: 
„Prosimy o wyjaśnienie następującej kwestii: 
1.Dot. SIWZ p. 8.2.2 a), tj. „sprawozdanie finansowe lub jego część (…) 
Prosimy o sprecyzowanie jaką część sprawozdania finansowego naleŜy załączyć do oferty”. 
Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi: 
„Zapis ten wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów z dnia 19 maja 
2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz 
form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 87, poz.605). 
Na podstawie przedłoŜonych danych finansowych Zamawiający musi mieć moŜliwość 
sprawdzenia, czy Wykonawca spełnia wymogi określone w pkt. 8.3 IDW, jako potwierdzenie 
spełnienia warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt. 8.1 ppkt 2.” 
Wykonawca w nawiązaniu do wyŜej zacytowanych wyjaśnień Zamawiającego wnosi o 
potwierdzenie przez Zamawiającego, czy załączenie przez Wykonawcę do oferty rachunku 
zysków i strat, bilansu oraz opinii biegłego rewidenta za wymagane lata  obrotowe, 
potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 8.1 ppkt 2 
IDW zostanie uznane przez Zamawiającego za wystarczające do dokonania oceny 
faktycznego spełnienia przez Wykonawcę powołanego warunku udziału w postępowaniu. 

Odpowied ź nr 21 

Tak, załączenie dokumentów wymienionych w pytaniu Wykonawcy, zostanie uznane przez 
Zamawiającego za wystarczające do dokonania oceny faktycznego spełnienia przez 
Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu. 
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Pytanie nr 22  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia treści SiWZ. 
Zgodnie z rozdziałem 10. Wadium, punkt 2 Forma wadium podpunkt 2 e) Zamawiający Ŝąda 
„… zobowiązanie gwaranta do :  „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne Ŝądanie 
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iŜ Wykonawca, którego ofertę wybrano: 
- w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, nie złoŜył dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” lub 
pełnomocnictw; lub…”, 
zgodnie z art.46 ust 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, 
tekst jednolity z dnia 20 listopada 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późniejszymi 
zmianami), warunek ten brzmi: 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn 
nieleŜących po jego stronie. 
Uprzejmie prosimy o odpowiednią modyfikację powyŜszego zapisu, zgodną z Prawem 
Zamówień Publicznych. 

Odpowied ź nr 22 

Zamawiający wyraŜa zgodę na propozycję Wykonawcy i wprowadza uzupełnienie  zapisu 
SIWZ polegające na dopisaniu w pkt. 10.2.e) po słowach „…o których mowa w art. 25 ust. 1 
lub pełnomocnictw” słów: chyba, Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŜących po 
jego stronie. 

Pytanie nr 23  
Zamawiający w ramach Klauzuli 11.10 Warunków Szczególnych Kontraktu wprowadził do 
Klauzuli 11.10 Warunków Ogólnych Kontraktu dodatkowy akapit w brzmieniu, jak poniŜej: 
„11.10. Roboty objęte są okresem rękojmi zgodnie z Prawem Kraju. Roboty objęte są 
gwarancją przez okres trzech lat. 
Zamawiający moŜe dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi w okresie przewidzianym w 
Kodeksie Cywilnym i zgodnie z jego postanowieniami.” 
Jednocześnie Zamawiający wskazał w treści Załącznika do Ofert, w odniesieniu do Klauzuli 
1.1.3.7 – Okres Zgłaszania Wad – iŜ Okres Zgłaszania wad wynosi 365 dni od daty 
wystawienia  Świadectwa Przejęcia dla całości Robót. 
Dodatkowo Zamawiający we wzorze Karty Gwarancyjnej w § 1 ust.3 wskazał, iŜ termin 
gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia, o którym mowa w 
Klauzuli 10.1 Warunków Ogólnych Kontraktu. 
Wobec powyŜej zacytowanych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
Wykonawca wnosi o ustalenie przez Zamawiającego czy Interpretacja opisana poniŜej 
dokonania przez Wykonawcę jest zgodna z intencją Zamawiającego w zakresie Okresu 
Zgłaszania Wad oraz Okresu Gwarancji i łącznego  biegu wskazanych terminów. 
Wykonawca bowiem uznaje, iŜ zgodnie z zapisami Warunków Kontraktowych całkowity 
Okres Gwarancji dla zadania inwestycyjnego wynosi 36 miesięcy od dnia wystawienia 
Świadectwa Przejęcia dla całości Robót, zaś Okres Zgłaszania Wad trwający 365 dni 
rozpoczyna swój bieg równieŜ w dacie wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót i 
biegnie przez wskazany okres (365 dni) łącznie z Okresem Gwarancyjnym, nie stanowiąc 
dodatkowego okresu odpowiedzialności Wykonawcy za Roboty przedłuŜającego faktycznie 
ustalony na mocy Klauzuli 11.10 Warunków Szczególnych Kontraktu okres gwarancji. 

Odpowied ź nr 23 

Tak zamawiający potwierdza, prawidłowość interpretacji dokonanej przez Wykonawcę. 
 
Pytanie nr 24  

Prośba o wyjaśnienie treści SIWZ. 
1.Dotyczy zapisu  Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, ST-00.03 

MATERACE GABIONOWE. 
W tabeli parametry techniczne geowłókniny (str. 36) brak jest jednostki i wielkości w 
pozycji „właściwości – umowny wymiar porów O90„. Prosimy o uzupełnienie tabeli. 
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2. Dotyczy zapisu Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, ST-00.06 ROBOTY 
NAPRAWCZE CZĘŚCI NADWODNEJ oraz SIWZ Część III.3-Przedmiar Robót. 
Czy Zamawiający pod zapisami „beton C30” ma na myśli beton B30? 
 

Odpowied ź nr 24.  

1. Tabelę naleŜy uzupełnić w następujący sposób: 
W poz. Umowny wymiar porów  naleŜy wpisać: Jednostka - mikrony, Ilość  -   80. 
 

2. Tak. 

   

 

 

Przewodniczący Komisji 
 

         
                Jacek Cichocki 
 

 

 

 

 
 

 

              
 
              
 


