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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 punkcie 8.2.2 a) Instrukcji dla Wykonawców odnośnie przedłoŜenia sprawozdania 
finansowego lub dokumentu o podobnym charakterze zawierającym obroty, zobowiązania i 
naleŜności z okres ostatnich 3 lat obrotowych Zamawiający wymaga aby cyt. „Wykonawcy 
posiadający dokumenty finansowe w walutach innych niŜ złoty, dokonają przeliczenia 
wszelkich danych finansowych i ekonomicznych wyraŜonych w tej walucie na złoty, wg 
średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy”.  

W jakiej formie Zamawiający wyobraŜa sobie ujęcie i przeliczenie wszystkich danych 
zawartych w sprawozdaniach?. Czy wszystkie dane winny być przeliczone na zł? 
Sprawozdania, w tym wypadku podmiotu zagranicznego, zawierają bardzo duŜą ilość pozycji 
liczbowych, a tłumaczenie dokonane przez tłumaczy przysięgłych odnoszą się do tekstu 
pisanego przedstawiając dane liczbowe w oryginalnej wersji tj. w walucie obowiązującej w 
kraju Wykonawcy. Prosimy o modyfikację tego zapisu IDW, np. nałoŜenie na Wykonawcę 
jedynie obowiązku podania średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy. 

Odpowied ź nr 1.   

Wykonawcy posiadający dokumenty finansowe w walutach innych niŜ złoty, dokonają 
przeliczenia danych zawartych w bilansie oraz w rachunku zysków i strat na złoty, według 
średniego kursu NBP na dzień bilansowy oraz podadzą ten kurs przeliczenia danej waluty na 
złoty.  

Pytanie nr 2.   

W punkcie 30 instrukcji dla Wykonawców Zamawiający obok wykazu załączników do IDW 
zamieścił zapis cyt. „Wskazane w tabeli załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści 
niniejszej IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany 
wyrazów wynikające ze złoŜenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie powinny 
zmieniać treści załączników”. Czy załącznik nr 7 (Spis zawartości oferty) jest równieŜ 
załącznikiem o „sztywnej” treści? W jaki sposób ma wykazać w spisie treści dokumenty 
Wykonawca zagraniczny, który załącza zaświadczenia swoich instytucji państwowych lub 
inne niŜ wskazane w spisie treści dokumenty, a zgodnie z zapisami punktu 8.2.3 1), 2), 
3)IDW. Czy moŜliwa jest modyfikacja spisu zawartości oferty poprzez dodanie dodatkowych 
pozycji zawierających nazwy dokumentów dotyczących wykonawców zagranicznych? 
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Odpowied ź nr 2.    

Celem formularza „Spis zawartości oferty” jest ułatwienie Wykonawcy skompletowania 
dokumentów składających się na ofertę i sprawdzenie jej kompletności. Formularz moŜe 
podlegać modyfikacji przez Wykonawcę poprzez dodanie nowych informacji i dokumentów. 

Pytanie nr 3  . 

W Części I – instrukcja dla Wykonawców w punkcie 8.3 b) Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca potwierdził informacje o przebiegu pracy zawodowej wskazanych osób do 
realizacji zamówienia poprzez przedłoŜenie dokumentów typu świadectwa pracy, umowy o 
pracę, umowy zlecenia itp. Naszym zdaniem jest to niezgodne z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 19.05.2006 r. w sprawie dokumentów, jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od 
Wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2006 nr 87 poz. 
605). Prosimy o wykreślenie tego zapisu. 

Odpowied ź nr 3.   

 Zamawiający modyfikuje treść SIWZ jak następuje: 
 
W SIWZ Część I Instrukcja dla Wykonawców w pkt. 8.3 ppkt b) w trzecim odnośniku 
wykre śla si ę słowa : „oraz dokumenty ją potwierdzające (świadectwa pracy, referencje, 
umowy o pracę, umowy zlecenie itp.)”.   
 
Pytanie  nr 4.   

W STWiOR część ST-00.05 Roboty Pogłębiarskie p. 6.2 podano wymagania dotyczące 
tolerancji bagrowniczych – wykonanie wykopów koparką łyŜkową na pontonie 
– 0,25 m w dnie 
± 0,10 na skarpach 
W p. 5.3 tej części specyfikacji nakazuje się usunięcie głazów i kamieni występujących 
ponad 20 cm nad powierzchnią skarpy. Wg Rozporządzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać morskie 
budowle hydrotechniczne Dz. U. z 1998 r. nr 101 poz. 645 w § 31. P. 3.2) tolerancja 
bagrownicza przy profilowaniu dna morskiego pod budowle morskie wynosi – 35 cm. Z 
naszych doświadczeń wynika, Ŝe praktycznie osiągalna tolerancja bagrownicza przy 
prowadzeniu prac na wymaganych wg dokumentacji głębokościach i w danych warunkach 
gruntowych wynosi ± 30 cm.  
Czy dopuszczona zostanie tolerancja bagrownicza – 35 cm na dnie i ±30 cm na skarpach 
wykopu? 

Odpowied ź nr 4.   

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 08.07.2008 r. w sprawie ustalenia 
granic portu morskiego w Świnoujściu od strony lądu  (Dz.U. z 23 lipca 2008r. Nr 131, poz. 
831), Falochron Wschodni w Świnoujściu znajduje się na obszarze portu i jest budowlą 
portową.  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 1998 r. Nr 101, poz. 645) w § 31. pkt 3.1.1), wartość tolerancji bagrowniczej przy 
robotach czerpalnych wykonywanych w portach morskich wynosi 25 cm i jest zawsze 
tolerancją minusową. Tolerancja  bagrownicza nie dotyczy profilowania skarp.  
Zgodnie z zapisami STWiOR oraz Projektu wykonawczego, dopuszczalna tolerancja 
zarówno dla dna i skarp wynosi ± 0,10 m. Tolerancja ta dotyczy robót czerpalnych, 
profilowania narzutu na skarpach i układania materacy gabionowych w dnie i na skarpach, 
przy czym   tolerancje nie sumują się.  
Zamawiający utrzymuje przyjętą w SIWZ tolerancję wynoszącą ± 0,10 m i nie dopuści 
zwiększenia jej wartości, za wyjątkiem przypadków w których będzie to konieczne z przyczyn 
technicznych. Zmiana taka wymagać będzie jednak zatwierdzenia przez InŜyniera Kontraktu 
oraz nadzór autorski.  
Dla przykładu, Zamawiający uzna za prawidłowo wykonane roboty, jeŜeli:  

− rzędna dna po robotach czerpalnych zawierać się będzie w przedziale: -15,20 ÷          
-15,00 m, 
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− rzędna wierzchu gabionów zawierać się będzie w przedziale – 14,60 ÷ -14,40 m. 
Jednocześnie informujemy, Ŝe duŜe, wystające kamienie naleŜy usunąć a powstałe  
przegłębienia wypełnić Ŝwirem lub drobnym kamieniem.  

Pytanie nr 5.   

ST -00.04 Narzuty kamienne określa sposób wykonania i odbioru robót związanych z 
narzutem kamiennym. 

a) Czy w miejscach przewidzianych na wykonanie narzutu kamiennego naleŜy 
przewidzieć wcześniejsze  ułoŜenie geowłókniny? Jeśli tak, to prosimy o podanie 
parametrów technicznych geowłókniny i szerokości zakładów. 

b) W pkt. 10 (PRZEPISY ZWIĄZANE) wymienia się jako obowiązującą normę PN-EN 
13383-1:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 1: Wymagania. Podane w 
specyfikacji parametry brył kamiennych nie odpowiadają zapisom ww. normy. MoŜe 
to skutkować z problemem uzyskania w kamieniołomach odpowiednich świadectw i 
certyfikatów. Czy jest moŜliwe podanie wymagań dla składu ziarnowego i przeciętnej 
masy zgodnie z ww. normą. 

Odpowied ź nr 5.   

a) W miejscach przewidzianych na wykonanie narzutów nie projektuje się geowłókniny. 

b) Parametry techniczne brył kamiennych zostały szczegółowo określono na podstawie 
obliczeń statycznych w Projekcje wykonawczym i w STWiOR. Dane te  pozwalają 
Wykonawcy na opracowanie krzywych uziarnienia i ujęcia ich w  Programie 
zapewnienia jako ści,  który wymaga Zatwierdzenia przez InŜyniera kontraktu oraz 
nadzór autorski. Stosowanie norm nie jest w obligatoryjne, zatem przy 
opracowywaniu Programu zapewnienia jakości,  naleŜy je traktować jako materiały 
pomocnicze. 

Pytanie nr 6.   

W instrukcji dla Wykonawców 8.2.1 podpunkt  3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 
dysponował 1 szalandą o wyporności min. 800 ton. Czy Zamawiający uzna za spełniony 
powyŜszy warunek, w przypadku gdy Wykonawca wykaŜe posiadanie 2 sztuk szaland o 
wyporności 400 ton? 

Odpowied ź nr 6.   

Zamawiający nie uzna wykazania przez Wykonawcę posiadania 2 sztuk szaland                    
o wyporności 400 ton za spełnienie powyŜszego warunku, gdyŜ byłoby to niezgodne z 
zapisem  ST- 00. 00  Wymagania ogólne, pkt.11. 

Pytanie nr 7.   

W specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robót w punkcie 1.6.8 podpunkt 4 istnieje 
zapis mówiący o zakazie prowadzenia robót przy uŜyciu sprzętu cięŜkiego w okresie listopad 
– luty. Czy naleŜy rozumieć, Ŝe roboty nie wymienione w tym punkcie mogą być prowadzone 
w tym okresie. 

Odpowied ź nr 7.   

Wykonywanie w tym okresie innych prac, nie wymagających uŜycia cięŜkiego sprzętu jest 
dopuszczalne. 

Pytanie nr 8   

W IDW punkt 8.3 istnieje zapis mówiący o tym, Ŝe funkcję Przedstawiciela Wykonawcy  
moŜe pełnić Kierownik Budowy lub Kierownik Robót. Czy jedna i ta sama osoba winna być 
wskazana dwukrotnie w ofercie (załączniki 4, 4a i 4b) na stanowisku Przedstawiciela 
Wykonawcy oraz Kierownika Robót zakładając, Ŝe spełnia wymagania odnośnie obu tych 
funkcji jednocześnie? 

Odpowied ź nr 8 .  

Tak, osoba ta winna być wskazana we wszystkich załącznikach, które jej dotyczą. 
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Pytanie nr 9.  

Aby zrealizować przedmiotowe zadanie w terminie naleŜy szczególną uwagę zwrócić na 
układanie materacy gabionowych pod wodą. Przy załoŜeniu ciągłej pracy w miesiącach 
marzec – październik, Wykonawca winien w okresie 20 miesięcy ułoŜyć 7640 sztuk 
materacy. Daje to wydajność równą 16 szt. = 192 m2 dna (nie uwzględniając świąt, przestoi 
technologicznych, związanych z ruchem statków oraz złymi warunkami atmosferycznymi. 
Dodatkowo naleŜy zwrócić uwagę na fakt, Ŝe roboty te będą wykonywane w warunkach 
ograniczonej widoczności. 

W związku z powyŜszym , czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii zabezpieczenia 
dna i skarp na inną (np. klamrowany narzut kamienny), pozwalający na przyspieszenie 
tempa prac? 

Odpowied ź nr 9.   

Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii, dopuszcza natomiast równoczesne 
prowadzenie robót - od głowicy i od nasady falochronu. 

Pytanie nr 10.    

Czy w harmonogramie rzeczowo-finansowym naleŜy uwzględnić sugerowaną w Projekcie 
Wykonawczym punkt 10, kolejność robót? Czy naleŜy rozumieć, Ŝe w pierwotnej kolejności 
naleŜy kompleksowo wykonać sekcje 31-34, 23-26,53-60, 37-46? 

Wykonywanie robót w sposób liniowy, bez „przeskakiwania” pomiędzy sekcjami z pewnością 
przyspieszy tempo realizacji prac oraz ograniczy do minimum czasochłonne „docinanie” 
materacy gabionowych na wymiar przy łączeniu sekcji. 

 Odpowied ź nr 10.    

W harmonogramie rzeczowo-finansowym naleŜy uwzględnić własną propozycję kolejności 
robót, zapewniającą optymalny zdaniem Wykonawcy przebieg realizacji inwestycji.  
Zaproponowana w projekcie kolejność przebudowy poszczególnych odcinków skarpy 
zachodniej falochronu miałaby zastosowanie tylko w przypadku braku pełnej kwoty środków 
finansowych na pokrycie kosztu robót, co wiązałoby się  z etapową realizacją inwestycji. 
Obecnie sytuacja taka nie ma miejsca. 

Pytanie nr 11.   

W IDW punkt 8.2.1 podpunkt  2 Zamawiający wymaga od Wykonawcy wskazania osób 
posiadających doświadczenie z branŜy hydrotechnicznej morskiej, którymi dysponuje lub 
będzie dysponował. 

a) Prosimy o sprecyzowanie sformułowania „Hydrotechnika morska”. Czy naleŜy oprzeć 
się na definicjach podanych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać morskie 
budowle hydrotechniczne (DZ. U. z 1998 r. nr 101 poz. 645)? 

b) Czy warunek ten moŜe być zmodyfikowany poprzez dodanie w wymaganym 
doświadczeniu kierownika robót moŜliwości wykazania się doświadczeniem 
związanym z budową, przebudową czy teŜ remontem innych budowli 
hydrotechnicznych (adekwatnie do zapisu dotyczącego doświadczenia Wykonawcy w 
p. 8.2.11)). 

Odpowied ź nr 11   

a) Tak, naleŜy opierać się na definicjach morskich budowli hydrotechnicznych zawartych 
w tym Rozporządzeniu -  odpowiednio w § 2 ust. 6 oraz w § 3 ust.1.  

b) Nie, warunek ten pozostaje bez zmian. Falochron, w myśl cytowanego wyŜej 
Rozporządzenia (§ 2 ust. 8) jest budowlą morską, stąd wymóg doświadczenia w 
bran Ŝy hydrotechnicznej morskiej jest wymogiem obowiązkowym. 
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Pytanie nr 12.    

W punkcie 8.5 Projektu Wykonawczego stwierdza się, Ŝe materace gabionowe powinny być 
wykonane z siatki z drutu stalowego o oczkach max 10x10 cm. 
W STWiOR ST – 00.00 – Wymagania Ogólne, stwierdza się, Ŝe kosz gabionowy to kosz 
wykonany z podwójnie skręconej siatki stalowej. 
W STWiOR ST-00.03 – materace gabionowe w p. 2.2 stwierdza się, Ŝe do wykonania 
konstrukcji materacy gabionowych naleŜy uŜyć siatki z drutu stalowego o oczkach max 8 x 8 
cm. 
Wg naszej wiedzy nie skręca się siatki z drutu o średnicy 3 mm o oczkach max 8 x 8 cm. 
Jaki wymiar max mogą mieć oczka siatki i czy siatka ma być skręcona czy zgrzewana? 

Odpowied ź nr 12.   

Siatkę naleŜy wykonać zgodnie z ST- 00.03 jako skręcaną. Przy minimalnej średnicy 
kamienia 10 cm, większy wymiar oczek niŜ 8 x 8cm spowoduje wypadanie kamienia             
z gabionów. Zaprojektowana siatka jest moŜliwa do wykonania. 

Pytanie nr 13 .  

Dotyczy SIWZ pkt 8 ppkt 8.2.1 Wykonawca  wykaŜe, Ŝe w celu realizacji przedmiotu  
zamówienia dysponować będzie następującym sprzętem: 9. 
Czy Zamawiający uzna posiadanie placu składowego do segregacji kamienia, za 
wystarczający warunek spełnienia zapisu „9. Pochylni do segregacji kamienia”. 
Dotyczy zapisu Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, ST 00.03 Materace 
Gabionowe w pkt 2.2 Rodzaje materiałów. 
• W zapisie „Kamień łamany – dla warstwy I-szej” zapisano: 

„Jednostkowy cięŜar uŜytego kamienia powinien się zawierać w przedziale: 3,4 – 5,6 kg  
Średnica : 10 cm i 15 cm .” 
Prosimy o zmianę zapisu na „10 do 15 cm” 

• W zapisie „Kamień łamany – dla warstwy II–giej” zapisano:   

„Jednostkowy cięŜar uŜytego kamienia powinien się zawierać w przedziale: 8,3– 13,8 kg 
Średnica : 10 cm, 15 cm i 20 cm .” 
Prosimy o zmianę zapisu na „10 do 20 cm” 

• Prosimy o wyjaśnienie oznaczeń W450%, D450%, W350%, D350% które nie występują w 
normie PN-EN  13383-1. 

Odpowied ź nr 13.   

a) Dysponowanie pochylnią do segregacji kamienia jest obowiązkowe, gdyŜ jest ona 
niezbędna do segregacji kamienia, stanowiącego wypełnienie gabionów. Dopuszcza 
się segregację kamienia u dostawcy dysponującego pochylnią do segregacji kamienia, 
co powinno być wyraźnie wskazane w ofercie.  

b) Zamawiający częściowo przychyla się do prośby Wykonawcy i wprowadza  zmianę 
zapisu   Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, ST 00.03 Materace 
Gabionowe w pkt  2.2 Rodzaje materiałów, odpowiednio: 
• W zapisie „Kamień łamany – dla warstwy I-szej” zapisano: 

„Jednostkowy cięŜar uŜytego kamienia powinien się zawierać w przedziale: 3,4 – 
5,6  kg 
Średnica zastępcza : 10 cm do 15 cm .” 

• W zapisie „Kamień łamany – dla warstwy II–giej” zapisano:   
„Jednostkowy cięŜar uŜytego kamienia powinien się zawierać w przedziale: 8,3 -
13,8 kg.  
Średnica zastępcza : 12 cm do 20 cm .” 
Wprowadzenie powyŜszej zmiany nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
zachowania tolerancji dot. grubo ści wymiarów gabionów do± 5%.  

c) Cyfry 3 i 4,  przyjęte jako oznaczenia przy wadze( W50%) i średnicy (D50%) bryły 
kamienia  oznaczają : 3 -materac  II  warstwy bez geowłókniny,  4 - materac I warstwy z 
geowłókniną.       
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Pytanie nr 14.   

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2004r. Nr 19 poz. 177 z póź. zm) Wykonawca zwraca się do Zamawiającego – 
Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z wnioskiem o wyjaśnienie poniŜej 
wyspecyfikowanych kwestii w zakresie wyjaśnienia oraz ewentualnej modyfikacji zapisów 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod nazwą „Przebudowa Falochronu 
Wschodniego w Świnoujściu” znak sprawy PO-II-370/ZZP-3/ZIU-I/01/09: 
W treści Rozdziału 8.1 ppkt 2) Zamawiający wskazał, iŜ „Wykonawcy ubiegający się o 
zamówienie publiczne muszą spełniać niŜej wymienione warunki udziału w postępowaniu, tj. 
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia”. W 
Rozdziale 8.3 SIWZ, Zamawiający zaś wskazał, iŜ „warunek określony w Rozdziale 8.1. 
ppkt2) SIWZ zostanie uznany za spełniony jeŜeli łącznie zostaną spełnione poniŜej warunki 
(…): 
c)Wykonawca przedłoŜy polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający 
posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej, przy czym suma ubezpieczenia, na jedno i wszystkie zdarzenia 
winna opiewać na kwotę nie mniejszą niŜ 20 % wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 
zamówienia, określonego przez Wykonawcę w formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 
1 do IDW; polisa musi mieć waŜność minimum 3 miesiące licząc od daty złoŜenia oferty” 
Wykonawca wskazuje, iŜ w świetle obowiązujących  przepisów prawa oraz ugruntowanego 
poglądu doktryny i orzecznictwa UZP oraz KIO Zamawiający winni określić warunki udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób jasny nie dający pola do 
nadinterpretacji oraz zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji. Zamawiający nadto 
winni warunki udziału w postępowaniu sformułować w sposób jak najbardziej precyzyjny, 
zapewniający moŜliwość dokonania przez nich oceny, jednakowych dla kaŜdego z 
Wykonawców biorących udział w postępowaniu. 
Wymagana przez Zamawiającego, w ramach niniejszego postepowania – wypełnienie 
warunku pozostawania Wykonawcy w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia – polisa OC, której suma ubezpieczenia winna być nie mniejsza niŜ 
20% wartości zamówienia, stwarza sytuację, w której kaŜdy z Wykonawców biorących udział 
w niniejszym postępowaniu niewątpliwie przedłoŜy polisę o innej sumie ubezpieczenia, co 
spowoduje iŜ kryterium oceny Wykonawców sformułowane przez Zamawiającego nie będzie 
obiektywne, jednakowe dla kaŜdego z nich. 
Wykonawca wskazuje dodatkowo, iŜ aby uzyskać pewność czy posiadana przez 
Wykonawcę polisa OC prowadzonej działalności gospodarczej odpowiada warunkom SIWZ, 
Wykonawca musi ustalić cenę ofertową na tyle wcześnie aby uzyskać wymagane 
ubezpieczenie lub podpisać aneks do posiadanej juŜ polisy, co w sposób bezsprzeczny 
wiąŜe się ze skróceniem czasu przygotowania oferty oraz koniecznością ujawnienia ceny 
ofertowej osobom trzecim, przed terminem otwarcia ofert. 
Opisana powyŜej sytuacja moŜe prowadzić do naruszenia zasady uczciwej konkurencji, w 
przypadku wiedza o wysokości ceny ofertowej Wykonawcy ubiegającego się o uzyskanie 
zwiększonej ochrony ubezpieczeniowej uległa ujawnieniu, czego wykluczyć nie moŜna. 
Zgodnie z wyrokiem Zespołu Arbitrów urzędu Zamówień Publicznych z dnia 16 marca 2007 
roku w sprawie prowadzonej pod sygn. Akt UZP/ZO/0-249/07 warunek określony przez 
Zamawiającego w sposób nieprecyzyjny powoduje moŜliwość przedłoŜenia 
nieporównywalnych ofert Wykonawców i swobodną ich ocenę przez Zamawiającego, przez 
co moŜe utrudniać uczciwą konkurencję. 
Tezę opisaną powyŜej potwierdza równieŜ wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 30 maja 2006 roku 
w sprawie UZP/ZO/0-1512/06, w ramach którego Arbitrzy stwierdzili, iŜ Zamawiający 
opisując przedmiot zamówienia, jak i równieŜ wymagania dotyczące warunków, jakie muszą 
spełnić Wykonawcy winien określić je jak najbardziej precyzyjnie i jednoznacznie. 
Zgodnie zaś z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia 
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3, a obowiązkiem Zamawiającego jest określenie warunków 
udziału w postępowaniu  art. 22 ustawy). Nieokreślenie tych warunków musi zatem 
skutkować wadliwością postępowania. 
W oparciu o powyŜej wskazane tezy Wykonawca wnosi o doprecyzowanie przez 
Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie 
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niniejszego zamówienia potencjału ekonomicznego i finansowego zapewniającego 
wykonanie zamówienia w zakresie polisy OC, poprzez wskazanie minimalnej sumy 
ubezpieczenia na jaką kaŜdy z Wykonawców winien posiadać i przedłoŜyć w ofercie polisę 
Oc prowadzonej działalności gospodarczej, bowiem takie sformułowanie zapewni zarówno 
obiektywne kryteria oceny ofert, jak i zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego 
traktowania Wykonawców. 

Odpowied ź nr 14 . 

 Zamawiający modyfikuje treść zapisu w SIWZ, Część I, IDW w pkt 8.3, w podpunkcie c)  na 
stronie 10 i nadaje mu nowe brzmienie: 
 
„ c) Wykonawca przedłoŜy polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający 

posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej, przy czym Suma Ubezpieczenia, na jedno i wszystkie 
zdarzenia winna opiewać na kwotę nie mniejszą niŜ 12.000.000,00 złotych ; polisa musi 
mieć waŜność minimum 3 miesiące licząc od daty złoŜenia oferty”.  

 
Pytanie nr 15.   

Dot. Stwor ST-00.03 – MATERACE GABIONOWE 
Czy do wykonania umocnień moŜna zastosować materace gabionowe z siatki podwójnie 
zaplatanej o oczku 60x80 mm, z drutu o średnicy 2,2 mm, z przegrodami poprzecznymi z 
podwójnie złoŜonej siatki stanowiącej jednocześnie dno materaca/ 
Zabezpieczenie drutu przed korozją: 
- na dolną warstwę materacy powłoka cynkowa w ilości 230 g/m², 
- na górną warstwę materacy powłoka cynkowa w ilości 350 g/m². 
Zastosowanie w materacach przegród poprzecznych podwójnie złoŜonej siatki ułatwia ich 
podwieszenie do trawersy i ogranicza deformacje w trakcie przenoszenia i układania pod 
wodą. 
 
Odpowied ź nr 15 .  

Odpowiedź na ww. pytanie  jest taka sama, jak odpowiedź udzielona na pytanie nr 12.  

 
Pytanie nr 16  

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. 
 
Odpowied ź nr 16.   

Zapis ten wynika bezpośrednio z treści Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 
maja 2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów, 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.  
 

 
 
 
Przewodniczący Komisji 
 

         
                Jacek Cichocki 


