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 Uczestnicy postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego 
 

 
 

 
 
Dotyczy:   post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybi e przetargu 
nieograniczonego na: Pełnienie Funkcji In Ŝyniera Kontraktu wraz z pełnieniem 
Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu „Przebudowa Faloc hronu 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.  

Proszę o podanie róŜnic pomiędzy „jest ”, a „winno by ć” zawartych w Modyfikacji SIWZ z 
dnia 25.05.2009 r. zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego? 

Odpowied ź nr 1.  

W tekście zamieszczonym pod pozycją „winno by ć”, w trzecim odnośniku, zostały 
wykreślone słowa  „oraz dokumenty ją potwierdzające (świadectwa pracy, referencje, umowy 
o pracę, umowy zlecenie itp.)”, które znajdują się w tekście zamieszczonym pod pozycją 
„jest ”. 
 
Pytanie nr 2.  

Proszę o podanie, których ekspertów naleŜy przedstawić w ofercie Wykonawcy?  

Odpowied ź nr 2.  

Zamawiający wymaga, aby z imienia i nazwiska, wraz z innymi wymaganymi w IDW 
informacjami, zostały przedstawione w ofercie osoby, które pełnić będą nw. funkcje: 

1. Kierownik Zespołu (InŜynier Kontraktu) 

2. Dwóch Inspektorów  nadzoru w specjalności hydrotechnicznej  

3. Hydrograf 

4. Specjalista ds. rozliczeń. 

przy czym, Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji InŜyniera Kontraktu oraz inspektora 
nadzoru w specjalności hydrotechnicznej, jednak łączenie tych funkcji nie moŜe wpływać 
w sposób negatywny na jakość oraz terminowość wykonywanej usługi. 
 

Nie wymaga się  na etapie składania oferty, podania osoby (osób) odpowiedzialnej za 
obsługę prawną Kontraktu. Formularz oferty w pkt 4.11) zawiera oświadczenie Wykonawcy 
dot. zapewnienia obsługi prawnej Kontraktu, zgodnie z pkt. 8.2.1 ppkt 5 IDW.  

Pytanie nr 3.  

Proszę o podanie ile miesięcy Zamawiający przewiduje na poszczególne etapy realizacji, 
tzn. na etap poprzedzający budowę oraz na etap budowy (realizacji robót)? 
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Odpowied ź nr 3.  

Wykonawca, na podstawie  części IV SIWZ „Informacje dot. zadania inwestycyjnego pn. 
Przebudowa Falochronu Wschodniego w Świnoujściu” winien przewidzieć we własnym 
zakresie czas trwania poszczególnych etapów realizacji inwestycji. 

Pytanie nr 4.  

Proszę o podanie wzoru, jak ma wyglądać „Zestawienie planowanych kosztów (brutto) 
podstawowych elementów wchodz ących w skład usługi, przyj ętych do kalkulacji ceny 
ofertowej ” zgodnie z odp. Nr 1 z dnia 12.05.2009 r.? 

Odpowied ź nr 4.  

Zestawienie planowanych kosztów brutto winno zawierać następujące elementy: 

L.p. Nazwa usługi  Jednostka  
miary 

Cena jednostkowa 

1. ….. … ….. 

2.    

 

Pytanie nr 5.  

Proszę o podanie czy Zamawiający wymaga oprócz złoŜenia „Oryginału” oferty równieŜ 
„Kopii” (jeśli tak to ile sztuk kopii)? 

Odpowied ź nr 5.  

Nie, Zamawiający nie wymaga złoŜenia kopii oferty. 
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