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 Uczestnicy postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego 
 

 
 

 
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   

W załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej rys. nr 6 i inne są wykreślone profile robót 
czerpalnych. Wykop w większości przypadków wykonany jest w piaskach drobnych. 
Zaznaczony w projekcie profil wykopu nie uwzględnia (są wyŜsze niŜ dopuszczalne) 
pochylenia skarp podwodnych dla tego rodzaju gruntów. 

Czy w przypadku pojawienia się obrywów/osuwów trzeba będzie wykonać roboty czerpalne 
do geometrii właściwej dla skarp podwodnych a kubatura ta jest większa niŜ zadysponowana 
w projekcie. (na podstawie Site investingation requirements for dredging works). 

Odpowied ź nr 1  

Tak, wymagane będzie przywrócenie skarpy do właściwej geometrii, wg instrukcji InŜyniera 
Kontraktu, 

Pytanie nr 2  

W projekcie brak analizy stateczności korpusu falochronu głównego w perspektywie 
wykonania robót czerpalnych. 

Czy falochron jest stateczny gdy go podkopiemy z tej strony? 

Jakie są określone, dla tego przypadku, współczynniki stateczności? 

Odpowied ź nr 2  

Wg obliczeń statycznych, stateczność falochronu wschodniego zostanie zachowana. 
Warunkiem jest nie prowadzenie wykopów jednocześnie na całej długości skarpy zachodniej, 
tylko odcinkowo, z kompletnym wykonaniem umocnienia podwodnego  danego odcinka 
przed rozpoczęciem wykopów w rejonie następnego. Winno to zostać określone  w Projekcie 
Organizacji Robót, zatwierdzonym przez InŜyniera Kontraktu. 

Pytanie nr 3  

Czy podczas określania kubatury robót czerpalnych (wykopy w piaskach drobnych) uŜyto 
współczynnika spulchnienia? JeŜeli tak to o jakiej wartości? 

Odpowied ź nr 3  

Kubatura robót czerpalnych została wyliczona w oparciu o przekroje projektowe i nie zawiera 
współczynnika spulchnienia. 

Pytanie nr 4  

W przedmiarze robót poz. 34 (zadanie z ST-00.06) jest wskazany obmiar 4327,57m2. 



                          8 czerwca 2009  

   2 

Gdzie na planie projektu wykonawczego Przebudowy Falochronu Wschodniego lub w innym 
miejscu dokumentacji (oprócz opisówki) wskazane  są przedmiotowe zapadliska? 

Odpowied ź nr 4  

Poz. nr 34 Przedmiaru robót jest wielko ścią szacunkow ą na  potrzeby przygotowania  
kosztorysu ofertowego   i podlegać będzie rozliczeniu wg faktycznie wykonanych ilości, 
zgodnie z zapisem Preambuły do Przedmiaru Robót (SIWZ, Część III.3 poz. 1.1. pkt. nr 2 i nr 
11 na str. 3). 

Lokalizacja przekrojów poprzecznych oraz zakres napraw części nadwodnej pokazano na 
planie zagospodarowania terenu – rys. nr 2 i 3. 

Pytanie nr 5  

Jaka jest grubość warstwy przeznaczonej do rozbiórki? 

Pytanie nr 6  

Jakie są grubości warstw betonu na bruku kamiennym w rejonie zapadlisk? 

Pytanie nr 7  

Jaki jest stosunek ilości betonu  do ilości kamienia na uzupełnienia przedmiotowych 
zapadlisk? 
 
Odpowied ź nr 5, 6, 7  

Orientacyjne grubości warstwy przeznaczonej do rozbiórki zostały podane na rys. nr 24 – 
przekroje poprzeczne części nadwodnej. Natomiast sposób wypełnienia zapadlisk jest 
szczegółowo opisany w STWiOR; ST 00.06 – Roboty naprawcze części nadwodnej. Sposób 
rozliczania wykonanych robót – patrz Preambuła do Przedmiaru Robót.  

Pytanie nr 8  

W opisie technicznym do dokumentacji projektowej jest wskazane uŜycie betonu B 30 z 
dodatkiem szkła wodnego, natomiast w innym miejscu wskazano gotowe zaprawy i 
moŜliwość ich zastosowania z wymogiem przedstawienia tego faktu w ofercie wykonawczej. 
Czy oferta moŜe zawierać wcześniej wymieniony beton B 30 z dodatkiem szkła wodnego? 

Odpowied ź nr 8  

NaleŜy postępować  zgodnie z ST 00-04 pkt 2.4  (str. 53), przy czym oznaczenia betonu B30 
i C30 są równoznaczne. 

Pytanie nr 9  

Zgodnie z poz. 36 przedmiaru robót zadysponowano 100%-we wykorzystanie kamienia z 
rozebranej skarpy. 
Czy przewidziano procent odzysku kamienia z rozbiórki? 

Odpowied ź nr 9  

NaleŜy wykorzystać w całości kamień z rozbiórki, którego ilość powinna być potwierdzona 
przez InŜyniera Kontraktu oraz w razie konieczności uzupełnić go dodatkowym kamieniem.  

Pytanie nr 10  

W zakresie realizacji poz. 13 przedmiaru robót zamawiający w ST-00.04 w nagłówkach 
powołuje kamień łamany natomiast głębiej w tekście równieŜ kamień otoczakowy. 
Czy zleceniodawca dopuszcza stosowanie jednego i drugiego rodzaju kamienia, czy jednego 
albo drugiego a jeŜeli to którego? 
 
Odpowied ź nr 10 

NaleŜy dostosować się do zapisu ST 00.00 pkt 11. Uwagi końcowe. 

Pytanie nr 11  

W dokumentacji wykonawczej zamawiający zadysponował siedem kalibrów kruszywa: 
ok.38kg; ok.64kg; ok.90kg; ok.112kg; ok.380kg; ok.640kg; ok.900kg. 
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Na jakiej podstawie zamawiający zadysponował tyle kalibrów kruszywa? 
Prosimy o udostępnienie wzmiankowanych wyŜej podstaw. 
 
Odpowied ź nr 11 

Podstawą  podanej wyŜej kalibracji kamienia jest ekspertyza naukowa Instytutu Budownictwa 
Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. 

Pytanie nr 12  

W poz. nr 21 przedmiaru robót zamawiający zadysponował podczyszczenie w obmiarze 
3311,31m3. 
Z czego wynika taki obmiar? 

Pytanie nr 13  

W poz. Nr 22 przedmiaru robót zadysponowano przesortowanie w obmiarze 3311,31m3. 
Z czego wynika ten obmiar? 
 
Odpowied ź nr 12 i 13  

Przedmiar ten został  obliczony na podstawie Inwentaryzacji podwodnej przeszkód 
występujących na skarpie w przekrojach inwentaryzacyjnych, zamieszczonej w Projekcie 
wykonawczym. 

Pytanie nr 14  

W przedmiarze robót w poz. 26 zadysponowano współpracę z zespołem nurków w rozmiarze 
5000,0 m-g. 
Na jakiej podstawie przyjęto taki obmiar? 
 
Odpowied ź nr 14 

Jest to wielkość szacunkowa, wynikająca z czasu trwania robót podstawowych, 
wymagających asysty nurkowej, natomiast rozliczana będzie na zasadach podanych 
Preambule do przedmiaru robót. 

Pytanie nr 15  

Jak liczny ma być zespół nurków? 
 
Odpowied ź nr 15 

Wymagania dot. załóg nurkowych określone zostały w ST 00.08 pkt 1.4 oraz pkt 3. 

Pytanie nr 16  

W dokumentacji wykonawczej oraz opisach zadysponowano krzyŜowe ułoŜenie materacy 
gabionowych (pod kątem 90 st. w stosunku do siebie). 
Gdzie zamieszczono plan ułoŜenia materacy gabionowych w realizowanym obiekcie? 
 
Odpowied ź nr 16 

Sposób ułoŜenia materacy gabionowych został pokazany na rys. nr 23. 

Pytanie nr 17  

W STWIOR St-00.03 zamieszczono dyspozycję w zakresie ilości geowłókniny do 
podczepienia pod materac gabionowy w ilości (z przeliczenia) duŜy materac gabionowy 
81,25m2 i 68,25m2 mały. 
Z czego wynika taki obmiar? 
 
Odpowied ź nr 17 

Patrz Odpowiedź nr 12 w zestawie Odpowiedzi z dnia 03.06.2009 r na stronie internetowej 
www.ums.gov.pl  w zakładce d/ Przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu. 
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Pytanie nr 18  

W poz. 34 przedmiaru robót zadysponowano „Rozbiórkę wykładzin skarp w miejscu 
zapadlisk” w obmiarze 4327,54 m2. 
W którym miejscu dokumentacji wykonawczej udostępniony jest plan inwentaryzacyjny 
zapadlisk? 
 
Odpowied ź nr 18 

Patrz Odpowiedź nr 4. 

Pytanie nr 19  

W poz.35 przedmiaru robót zadysponowano „Betonowanie zapadlisk…” w obmiarze 
502,69m3. Z czego wynika taki obmiar? 
 
Odpowied ź nr 19 

Podany wyŜej przedmiar jest wielkością szacunkową i wynika z inwentaryzacji podwodnej.  

Pytanie nr 20  

W dokumentacji projektowej wykonawczej – część opisowa brak STWIOR dla robót 
podczyszczeniowych. 
Z czego wynika taka decyzja skoro w przedmiarze występuje ta operacja jako odrębna 
całość wraz z konsekwencjami? 

Odpowied ź nr 20 

STWiOR dla robót podczyszczeniowych znajduje się w ST 00.05 pkt 5.3 oraz 9.2., gdyŜ są 
one elementem robót poglębiarskich. 

Pytanie nr 21  

Zamawiający, w dokumentacji przetargowej, stawia wymóg akceptacji podwykonawców 
przez InŜyniera Kontraktu, w dorozumieniu podwykonawca musi legitymować się naleŜytymi 
referencjami. 
Czy Zamawiający dopuści uŜycie referencji podwykonawcy przez Wykonawcę? 
 
Odpowied ź nr 21 

W tej kwestii obowiązują odnośne zapisy Warunków Ogólnych oraz Warunków 
Szczegółowych Kontraktu. 

Pytanie nr 22  

W ST-00.03 pkt 3.2 Zamawiający stawia Wykonawcy wymóg posiadania baz nurkowych 
(liczba mnoga) z „… niezbędnym oprzyrządowaniem zabezpieczającym…”, 
W ST-00.04 pkt 3.2 Zamawiający wymaga tylko barki nurkowej, 
natomiast 
w ST-00.05 osobno barki nurkowej i „… niezbędne oprzyrządowanie zabezpieczające…”. 
Ilu baz nurków wymaga Zamawiający od Wykonawcy? 

Pytanie nr 23  

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę zamiennie baz nurków i/lub 
barki nurków? 
 
Pytanie nr 24  

Czy Zamawiający dopuści inny sprzęt pływający z własnym napędem wyposaŜony w 
aparaturę specjalistyczną w pełni zabezpieczającą pracę nurków? 

Odpowied ź nr 22, 23 i 24  

Odpowiedź na powyŜsze pytania znajduje się w ST 00.08 pkt 3 oraz pkt 11 ppkt 3 oraz w 
Odpowiedzi nr 3 w zestawie Odpowiedzi na pytania z dnia 01.06.2009 r., zamieszczonych na 
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stronie internetowej www.ums.gov.pl  w zakładce d/ Przebudowa falochronu wschodniego w 
Świnoujściu 

Pytanie nr 25  

W ST-00.03 Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego materiału kamiennego niŜ tam 
wymienione. 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dolomitu? 
 
Odpowied ź nr 25 

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania dolomitu. 
 

 
 
Przewodniczący Komisji 
 

         
                Jacek Cichocki 


