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PO-II-370/ZZP-3/51/10 Szczecin, dnia 22.10.2010r. 
       

  
dotyczy: przetargu nieograniczonego na  : Roboty czerpalno refulacyjne /konserwacyjne/ na 
torach : Podejściowym Północnym do Świnoujścia oraz Wodnym Świnoujście – Szczecin w 
roku 2010 PO – II – 370/ZZP – 3/51/2010 

 

W związku z pytaniami z dnia 20.10.2010r.  dotyczącymi wymienionego w tytule 
przetargu skierowanymi przez  Wykonawców, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223, 
poz. 1655; z późn. zmianami), Zamawiający wyjaśnia: 
Pytanie : 
§ 5 punkt 2: 
Przy  występowaniu trudnych warunków  hydrometeorologicznych,  tj. stanie morza powyŜej 
2o, sile wiatru powyŜej 3oB, opadów atmosferycznych, ograniczenia  widoczności, prądów  
powyŜej  0,5  węzła,  martwej  fali,  termin  wykonania  sondaŜu   poroboczego  przez  
Zamawiającego  moŜe  być odpowiednio przedłuŜony. 
Co oznacza zapis „odpowiednio przedłuŜony”? 
Zakładając, Ŝe w listopadzie i grudniu moŜe takich dni występowania do 30% prace trwałyby 
w nieskończoność. Sugerujemy określenie maksymalnego czasu oczekiwania na sondaŜ a 
po upływie tego czasu wykonanie rozliczenia według objętości ładowni pomnoŜone przez 
współczynnik 0,95 
Odpowiedź : 
Zgodnie z § 5 pkt. 8 lit. b Umowy, w szczególnych przypadkach (do których zalicza się długo 
występujące trudne warunki hydrometeorologiczne) dopuszcza się rozliczenie robót na 
podstawie wyliczenia  urobku z szaland i późniejszej korekcie wyniku na podstawie  sondaŜu 
poroboczego.  
Oznacza to, Ŝe przez zapis „odpowiednio przedłuŜony” naleŜy rozumieć ilość kolejno 
występujących po sobie dni, w czasie których warunki pogodowe uniemoŜliwiają wykonanie 
przez Zamawiającego sondaŜy. 
Pytanie : 
§ 5 punkt 8: 
W szczególnych wypadkach, podstawą do rozliczenia danego odcinka robót moŜe być  
sondaŜ poroboczy wykonany przez Wykonawcę – na jego wniosek i jego sprzętem   pod 
warunkiem wyliczenia  urobku z szaland i późniejszej korekcie wyniku na podstawie  
sondaŜu poroboczego. 
Proszę o sprecyzowanie co jest „szczególnym przypadkiem” oraz co oznacza „i późniejszej 
korekcie wyniku na podstawie sondaŜu poroboczego”? 
JeŜeli liczymy według szaland pomnoŜonych przez współczynnik 0,95 to jak będzie 
wyglądała korekta na podstawie sondaŜu 
Odpowiedź : 
Szczególnymi przypadkami są długo utrzymujące się trudne warunki hydrometeorologiczne o 
których mowa w  § 8 Umowy, bądź awaria sprzętu pomiarowego UMS. 
§ 5 pkt. 8 lit. b Umowy brzmi następująco w szczególnych wypadkach, podstawą do 
rozliczenia danego odcinka robót moŜe być wyliczenie  urobku z szaland i późniejszej 
korekcie wyniku na podstawie  sondaŜu poroboczego. 
Oznacza to, Ŝe jeŜeli sondaŜ poroboczy wykaŜe przegłębienie dna o którym mowa w § 1 pkt 
6, bądź, Ŝe prace wykonywane były poza torem, rozliczenie robót na podstawie wyliczenia 
urobku z szaland zostanie skorygowane o ilość urobku stanowiącą przegłębienie dna lub 



                          22 października 
2010  

   2 

ilość urobku wybranego z poza toru głównego, gdyŜ nie stanowi ono podstawy do 
zwiększenia kubatury urobku objętego przedmiotem zamówienia,  
Pytanie : 
§ 2 punkt 5 

 Zmniejszenie zakresu robót nie będzie traktowane jako zmiana warunków umowy i nie moŜe 
stanowić podstawy do Ŝądania przez Wykonawcę wynagrodzenia za niewykonany zakres 
robót ani innych roszczeń z tego tytułu. Wynagrodzenie w tym przypadku zostanie określone 
powykonawczo, stosownie do rzeczywiście wykonanej ilości robót, określonej zgodnie z  § 1 
ust. 5, ust. 6 i ust. 7. 

 Bez określenia  o jaką ilość moŜe być zmniejszone zamówienie obarcza się Wykonawcę zbyt 
duŜym ryzykiem. Cena za 1 m3 musi być odpowiednia do składowych takich jak mobilizacja, 
ilość planowanego urobku, itp. 

 Odpowiedź : 
Szacowana ilość, którą zakłada Zamawiający do wydobycia w ramach zamówienia wynosi 
500 000 m3. Dokładna ilość określona zostanie na podstawie wykonywanych sondaŜy 
przedroboczych. JeŜeli wykaŜą, Ŝe będzie ona mniejsza niŜ szacowano, Wykonawcy nie 
będzie przysługiwało wynagrodzenie za niewykonane prace. 
Pytanie : 
Proszę o podanie aktualnej głębokości przy: 

• Przystani refulacyjnej z dalb D 
• Estakadzie D 
• Przystani Mańków 

Odpowiedź: 
Dopuszczalne zanurzenie statków na całej długości stanowiska cumowniczego wynosi: 

• przy Estakadzie Mańków – 5,2 m. 
• przy Estakadzie Pola Refulacyjnego „D” – 6,8 m 
• Przystań dalbowa przy polu „D” – 2,2 m 

Pytanie: 
Brak informacji ile m3 zostało juŜ wyregulowane na Ostrów Grabowski i jaki jest limit roczny. 
Jakie ilości refulatu są przewidywane na pozostałe pola? 
Odpowiedź : 
Ilość refulatu jaką moŜna odłoŜyć na pola jest następująca: 

• pole Mańków – 100.000 m3 / 2 tyg. 
• pole D – 80.000 m3/ 2 tyg. 
• pole Ostrów Grabowski – 100.000 m3/ 2 tyg. 
• pole Dębina – 50.000 m3/ 2 tyg. 

Pytanie: 
SWIZ nie wspomina nic o badaniach próbek refulatu. Czy są przewidziane i co w wypadku 
próbek zanieczyszczonych? 
Odpowiedź : 
Zamawiający posiada aktualne badanie próbek gruntu z dna  Toru Wodnego Świnoujście – 
Szczecin, potwierdzające czystość urobku. Badania te zostaną udostępnione wyłonionemu 
wykonawcy robót 
Pytanie: 
Jakie będą dopłaty do transportu zgodnie z punktem 5.1 ogłoszenia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający przewiduje dopłatę w wysokości 5% kosztów wydobycia refulatu, który będzie 
transportowany zgodnie z pkt. 5.1 
 
Pytanie : 
Kiedy Zamawiający spodziewa się uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na eksploatację 
pola Mańków? Co w wypadku jeśli go nie uzyska do chwili rozpoczęcia prac w tym rejonie? 
Odpowiedź : 
Uzyskanie przedmiotowego pozwolenia spodziewane jest przed rozpoczęciem prac 
czerpalnych. W wypadku nie uzyskania pozwolenia do tego czasu, odkład urobku  na pole 
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Mańków jest zabronione, urobek naleŜy odkładać na pozostałe pola tj. „D”, „Ostrów 
Grabowski” i „Dębina” 
Pytanie:  
W załączniku nr 6 do SIWZ- Wzór umowy, w § 6 pkt 16 wskazano, iŜ Wykonawca 
zobowiązany jest do zapewnienia na okres od dnia rozpoczęcia robót do ich zakończenia 
polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie od zniszczenia własności spowodowane 
działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy i podwykonawców. Zwracamy uwagę, iŜ zasady 
ubezpieczenia, tj. rodzaje (ryzyka) i ich warunki zostały określone w umowie. Prosimy o 
doprecyzowanie, jakie wymogi winna spełniać polisa ubezpieczeniowa. 
Odpowiedź: 
Z § 6 pkt 16 Umowy, skreśla się słowa Polisa powinna 
Polisa o której mowa jest standardową polisą ubezpieczeniową OC.  
Pytanie:  
W SIWZ, Rozdział V pkt 1.4 określono, iŜ Wykonawca winien w zakresie niezbędnym do 
spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia, wykazać, iŜ w ciągu ostatnich pięciu lat a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  wykonał minimum 2 prace 
czerpalno-refulacyjne o wartości nie mniejszej niŜ 
2 500 000 zł kaŜda. W załączniku Nr 5 do SIWZ- Wykaz robót, wskazano natomiast, iŜ 
Wykonawca winien przedstawić 2 prace czerpalno – refulacyjne o wartości nie mniejszej niŜ 
500 000 kaŜda. Prosimy o jednoznaczne wskazanie wartości, jakiej powinny odpowiadać 
prace, aby spełniony został wymóg wykazania warunku wiedzy i doświadczenia ? 
Odpowiedź: 
Aby  spełniony został wymóg wykazania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca 
winien wykazać, iŜ w ciągu ostatnich pięciu lat a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie,  wykonał minimum 2 prace czerpalno-refulacyjne o wartości nie 
mniejszej niŜ 2 500 000 zł kaŜda. 
Pytanie:  
Z uwagi na bardzo krótki termin realizacji zamówienia prosimy o wyjaśnienie, czy 
Zamawiający przewiduje moŜliwość przedłuŜenia terminu wykonania prac  
w przypadku niesprzyjających warunków hydrometeorologicznych, w szczególności w 
przypadku wystąpienia warunków, o których mowa w § 5 pkt 2 wzoru umowy, które stanowią 
podstawę do przedłuŜenia terminu wykonania sondaŜu poroboczego przez Zamawiającego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje moŜliwość przedłuŜenia terminu wykonania prac. 
Pytanie:  
W załączniku Nr 6 do SIWZ – Wzór umowy § 2 pkt 3 określono, iŜ Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zmiany zakresu wykonania robót stosownie do rzeczywistych potrzeb. Nadto, 
zgodnie z zapisem pkt 5 niniejszego paragrafu „zmniejszenie zakresu robót nie będzie 
traktowane jako zmiana umowy i nie moŜe Stanowic podstawy do Ŝądania prze Wykonawcę 
wynagrodzenia za niewykonany zakres robót ani innych roszczeń z tego tytułu”. Prosimy o 
określenie, jaki jest dopuszczalny zakres zmiany polegającej na zmniejszeniu zamówienia ( 
określony procentowo zakres zmian), gdyŜ nie zostało to sprecyzowane w SIWZ i projekcie 
umowy ( wskazano jedynie, jaka jest maksymalna wartość zwiększenia zamówienia)? 
Odpowiedź: 
Szacowana ilość, którą zakłada Zamawiający do wydobycia w ramach zamówienia wynosi 
500 000 m3. Dokładna ilość określona zostanie na podstawie wykonywanych sondaŜy 
przedroboczych. JeŜeli wykaŜą, Ŝe będzie ona mniejsza niŜ szacowano, Wykonawcy nie 
będzie przysługiwało wynagrodzenie za niewykonane prace 
 


