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 Uczestnicy postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego 
 

 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: roboty budowlane „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. 
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Wykonawca –  ….  zwraca się do 
Zamawiającego – Dyrektora Urzędu Morskiego z wnioskiem o wyjaśnienie poniżej opisanej 
kwestii w zakresie wyjaśnienia poniżej opisanej 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-
1/01/09: 
Zamawiający z Wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego – Warunków 
Szczególnych Kontraktu dokonał wykreślenia Klauzuli 14.5 Urządzenia i Materiały 
przeznaczone do robót – jako klauzuli nie mającej zastosowania w niniejszych Warunkach. 
Zapisy Klauzuli 14.5 Warunków ogólnych kontraktu (Warunki Kontraktowe dla Budowy, dla 
robót Inżynieryjni – budowlanych projektowanych przez Zamawiającego „Czerwony FIDIC) w 
brzmieniu  wynikającym z pierwotnych zapisów przesądzają natomiast  o możliwości 
rozliczania materiałów i urządzeń wysłanych przez Wykonawcę (dostarczonych) na Teren 
Budowy dla celem włączenia do Robót Stałych. 
Wykonawca wskazuje, iż należyta realizacja zamówienia objętego niniejszym 
postępowaniem przetargowym będzie wymagała dostawy znacznej ilości kamienia i koszy 
do wypełnienia materacy gabionowych w celu ich prefabrykacji. Czas natomiast prefabrykacji 
jest długi i świetle zapisów kontraktowych Wykonawca zmuszony będzie do kredytowania 
w/w dostaw. 
W świetle powyższych uwag Wykonawca wobec znacznych kosztów dostaw materiałowych 
na Teren Budowy oraz długiego czasu do ich wbudowania, a co za tym idzie znacznie 
opóźnionego, w odniesieniu do samej dostawy, ich rozliczenia wnosi o dokonanie przez 
Zamawiającego modyfikacji Wzoru umowy – Warunki Szczególne Kontraktu, w zakresie 
przywrócenia obowiązywania zapisów Klauzuli 14.5 Urządzenia  i Materiały Warunków 
Ogólnych Kontraktu oraz rozszerzenia zapisów Załącznika  do oferty poprzez zamieszczenie 
w nim wykazu materiałów i urządzeń, których rozliczenie przed wbudowaniem Zamawiający 
dopuszcza. 
Wykonawca w powyższym zakresie wnosi o zamieszczenie w Załączniku do Oferty dostawy 
kamienia i koszy do prefabrykacji materacy gabionowych. 
Odpowiedź nr 1. 
Zamawiający nie wyraża zgody na  modyfikację  IDW oraz Warunków Kontraktowych w 
proponowanym przez Wykonawcę zakresie. Informujemy, że przedmiar robót zawiera jako 
odrębne pozycje prefabrykację materacy, co umożliwia  sukcesywne rozliczanie ich kosztu  
przed wbudowaniem w skarpę falochronu. 
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