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zamówienia publicznego 
 

 
 

 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: Pełnienie Funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z pełnieniem 
Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu „Przebudowa Falochronu Wschodniego w 
Świnoujściu”. 
 
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 SIWZ Cz. I p.22 zawarty jest zapis Wykonawca kalkulując cenę oferty winien wziąć pod 
uwagę konieczność zaangażowania w swoim zespole pracowników tzw. Zespołu nurkowego 
(kierownik robót nurkowych + 2 nurków + baza nurkowa) do kontroli prac podwodnych przed 
i podczas realizacji kontraktu. Uważamy, że do kontroli i nadzorowania prac zespołów 
nurkowych Wykonawcy Robót bardziej zasadnym jest posiadanie i utrzymywanie łodzi 
motorowej, mobilnej jednostki mogącej dotrzeć i zakotwiczyć w miejscu sprawdzenia prac. 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca dysponował zamiast 
barki nurkowej łodzią motorową? 
 
Odpowiedź nr 1.  

Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem barki nurkowej należy rozumieć jednostkę 
pływającą z własnym napędem lub bez, spełniającą warunki bezpieczeństwa dla zespołu 
nurkowego, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19.05.2004 r. w 
sprawie bezpieczeństwa  i  higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych  (Dz. U. z 
2004 r. nr 116 poz. 1210). Określenie „łódź motorowa”, bez podania parametrów 
technicznych jest nieprecyzyjne. W związku z powyższym,  Zamawiający nie ma podstaw do 
wyrażenia zgody na dopuszczenie do prac zespołu nurkowego „łodzi motorowej”. 

                                               
Pytanie nr 2.   

Dot. treści części II SIWZ, załącznik nr 1 do warunków Ogólnych Umowy: 

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany konstrukcji sumy ubezpieczenia w 
wymaganym ubezpieczeniu OC na konstrukcję sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia z wyższą sumą ubezpieczenia, wyłączając przy tym 
zapis o nieograniczonej ilości zdarzeń w okresie ubezpieczenia? 

Po złożeniu zapytań ofertowych, żaden z polskich zakładów ubezpieczeń nie zgodzi się na 
wystawienie polisy dla ubezpieczenia OC zawodowego na warunkach dobrowolnych, bez 
określenia górnego limitu odpowiedzialności. Istnieją, zatem podstawy by uznać omawiany 
wyżej zapis SIWZ za niemożliwy do spełnienia przez większość Wykonawców, a tym samym 
za naruszający zasadę równego traktowania i uczciwej konkurencji w postępowaniu              
o udzieleniu zamówienia publicznego. 
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Odpowiedź nr 2.  

Zdaniem Zamawiającego, zapis pkt 5 załącznika nr 1 do umowy wyraźnie określa, iż górną 
granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela jest kwota minimum 0,8 mln zł, niezależnie od 
wystąpienia jednego bądź większej ilości zdarzeń. Dlatego też Zamawiający nie przewiduje 
modyfikacji w/w zapisu. 
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