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dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Pełnienie funkcji 

InŜyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych dla inwestycji pod nazwą: 

„Porty Zalewu Szczecińskiego – poprawa jakości infrastruktury szansą na 

rozwój” (dalej zwana „Zamówieniem”) 

 

 

 
Działając z upowaŜnienia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, 

uprzejmie informuję, iŜ w dniu 4 października 2011 roku wpłynęły do 
Zamawiającego pytania od wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”). Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity – Dz. 
U. z 2010, Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” oraz pkt 15 
części I SIWZ, uprzejmie wyjaśniam, co następuje: 
 

 

1) Pytanie nr 1 

W SlWZ, część I - Instrukcje dla Wykonawców, pkt. 4 zapisano: 
Termin wykonania zamówienia przewidziany jest na dzień 31 grudnia 2013 
roku. 
Po wystawieniu Świadectwa Przejęcia ostatniego Odcinka (które planowane 
jest na dzień 10 października. 2013 roku) trwa Okres Zgłaszania Wad dla 
całości Robót wynoszący 60 miesięcy (dla poszczególnych Odcinków Okres 
Zgłaszania Wad pozostaje odmienny i .rozpoczyna się w róŜnych terminach 
- od momentu wydania Świadectwa Przejęcia kaŜdego z Odcinków, 
natomiast kończy się w jednym terminie z upływem 60 miesięcy od dnia 
wystawienia Świadectwa Przejęcia dla ostatniego Odcinka). Przewidywany 
termin zakończenia wykonywania przez Wykonawcę obowiązków w Okresie 
Zgłaszania Wad to 15 stycznia 2019 roku (107 dzień poplanowanej dacie 
wystawienia Świadectwa Wykonania. 

Prosimy o wyjaśnienie, jaki jest termin wykonania zamówienia: 31 .12.2013 
czy 15.01 2019? 
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Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający potwierdza, iŜ terminem wykonania zamówienia pozostaje 107 
dzień po wydaniu Świadectwa Wykonania, co oznacza, iŜ według 
przewidywań Zamawiającego przypadnie on na dzień 04 kwietnia 2019 roku 
Zamawiający informuje, Ŝe na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP dokonuje 
zmiany części I SIWZ (Instrukcji dla Wykonawców) poprzez modyfikację 
postanowień pkt 4 SIWZ i nadanie mu następującego brzmienia: 
„Termin wykonania zamówienia przewidziany jest na dzień 04 kwietnia 
2019 roku. 
Po wystawieniu Świadectwa Przejęcia ostatniego Odcinka (które planowane 
jest na dzień 20 listopada 2013 roku) trwa Okres Zgłaszania Wad dla całości 
Robót wynoszący 60 miesięcy (dla poszczególnych Odcinków Okres 
Zgłaszania Wad pozostaje odmienny i rozpoczyna się w róŜnych terminach – 
od momentu wydania Świadectwa Przejęcia kaŜdego z Odcinków, natomiast 
kończy się w jednym terminie z upływem 60 miesięcy od dnia wystawienia 
Świadectwa Przejęcia dla ostatniego Odcinka). Przewidywany termin 
zakończenia wykonywania przez Wykonawcę obowiązków w Okresie 
Zgłaszania Wad to 4 kwietnia 2019 roku (107 dzień po planowanej dacie 
wystawienia Świadectwa Wykonania).” 

 
2) Pytanie nr 2 

W Opisie przedmiotu zamówienia, p. 71, zapisano: 
7.1 sprawdzenie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego 
wykonawczego i przedmiaru) pod względem wymagań administracyjnych, 
technicznych/organizacyjnych procesu inwestycyjnego, a takŜe. 
spełniania przepisów sztuki budowlanej i zastosowanych norm 
technicznych; 

Prosimy o sprecyzowanie ww. wymogów, zwłaszcza w zakresie spełniania 
przepisów sztuki budowlanej (określenie te jest zbyt ogólne, gdyŜ nie ma 
pojęcia sztuka budowlana), a takŜe doprecyzowania określenia 
zastosowanych norm technicznych np. poprzez zmianę określenia na 
„zastosowania norm określonych w Specyfikacjach Technicznych”. 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający potwierdza, Ŝe roboty budowlane naleŜy prowadzić zgodnie 
z zapisami PFU, Specyfikacjami  Wykonania i Odbioru Robót dostarczonymi przez 
Zamawiającego na BON Szczecin, Wolin i TrzebieŜ – przebudowa nabrzeŜa 
południowego oraz ze Specyfikacjami Wykonania i Odbioru Robót, które 
Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć InŜynierowi Kontraktu dla części 
inwestycji nie posiadających projektów budowlanych i wykonawczych. 

 
3) Pytanie nr 3 

W Opisie przedmiotu zamówienia, p. 7.3-.8, 15 tiret, zapisano: 
ustalanie zakresu badań kontrolnych i zlecanie ich laboratorium 
drogowemu. Uczestniczenie w pobierania próbek i analiza wyników badań 
oraz ocena jakości robót na podstawie wyników badań wykonawcy robót 
budowlanych i badań inwestorskich (kontrolnych); 
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Prosimy o sprecyzowanie kto będzie płatnikiem badań .zlecanych przez 
InŜyniera: czy InŜynier czy Zamawiający, w którego imieniu InŜynier będzie 
zlecał wykonywanie ww. badań. 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
 Płatnikiem za wykonane zadania będzie InŜynier 
 

4) Pytanie nr 4 

W Opisie przedmiotu zamówienia, .p. 7.38, 21 tiret, zapisano: 
na polecenie Zamawiającego ponowne zlecenie wykonawcy robót 
budowlanych do. 10% pomiarów geodezyjnych w celu sprawdzenia ich 
poprawności i nadzór nad ich wykonaniem, po wcześniejszym 
uzgodnieniu z Zamawiającym kluczowych miejsc tych pomiarów; 

Prosimy o sprecyzowanie kto będzie płatnikiem badań zlecanych przez 
InŜyniera: czy InŜynier czy Zamawiający, w którego imieniu InŜynier będzie 
zlecał wykonywanie ww. pomiarów. 
Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Zamawiający wyjaśnia, iŜ płatnikiem za wykonane pomiary będzie InŜynier. 
 

5) Pytanie nr 5 

W Opisie przedmiotu zamówienia, p 8.1.5., zapisano: 
8.1.5 InŜynier Kontraktu ma upowaŜnienie do wydawania zmian w kaŜdej 
części Zadania na Roboty, w którym według jego opinii i zawodowego 
doświadczenia jest to potrzebne lub właściwe w zakresie przewidzianym 
warunkami kontraktowymi. KaŜdorazowo o powyŜszych zmianach 
informuje Zamawiającego przed wydaniem polecenia 

Natomiast w Opisie przedmiotu zamówienia, p. 8.2ppkt. 8.2.12 zapisano: 
8.2 Zgodnie zapisami Warunków Szczególnych Kontraktu na Roboty, od 
InŜyniera Kontraktu wymaga się uzyskania kaŜdorazowo aprobaty 
Zamawiającego przed podjęciem działań wynikających z następujących 
klauzul tych Warunków Kontraktu: 
(...) . . 
8.2. 13.klauzula 13.1. [Prawo do zmian] 

Prosimy o sprecyzowanie czy InŜynier ma prawo podejmowania decyzji i 
tylko informowania o niej Zamawiającego (p. 8. 1 .5) czy teŜ wymagana jest 
aprobata Zamawiającego przed podjęciem działań (p. 8.2) 
Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Zamawiający wyjaśnia, iŜ zgodnie z postanowieniami Umowy (w tym 
Kontraktu) InŜynier pozostaje zobowiązany do uzyskania zgody (aprobaty) 
Zamawiającego przed podjęciem działań wynikających m.in. z klauzuli 13.1 
Kontraktu. 
 

6) Pytanie nr 6 

W Opisie przedmiotu zamówienia, p 12, zapisano: 
(…) InŜynier ma obowiązek zapewnić codzienna dyspozycyjność 
Inspektorów nadzoru na terenie budowy w godzinach pracy. Wykonawcy 
robót budowlanych.(:.) 
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Prosimy o sprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez ww. wymóg: czy to 
oznacza, Ŝe nawet wówczas gdy roboty danej specjalności nie będą 
wykonywane inspektorzy nadzoru muszą być w pełnej dyspozycji? 
Odpowiedź na pytanie nr 6: 

Zamawiający wyjaśnia, iŜ dyspozycyjność inspektorów nadzoru wymagana 
będzie w trakcie wykonywania robót danej specjalności oraz w trakcie czynności 
odbioru dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę. 

 
7) Pytanie nr 7 

W Opisie przedmiotu zamówienia, p. 14, zapisano: 
InŜynier załoŜy i będzie utrzymywał przez cały czas trwania zadania biuro 
w pomieszczeniach zapewnionych. przez Wykonawcę robót, w 
Szczecinie,. wyposaŜone w sposób. zapewniający prawidłową realizację 
całego zadania (…) Nie przewiduje się dostarczania Ŝadnego sprzętu ani 
zapewniania jakichkolwiek pomieszczeń dla InŜyniera Kontraktu w 
ramach niniejszego zamówienia. Koszt, wynajęcia, wyposaŜenia i 
utrzymania biura (wraz z opłatami za: media, czynsz i połączenia 
telefoniczne) jak równieŜ wszelkie koszty związane z zakupem, 
ubezpieczeniem i eksploatacją niezbędnych środków transportu będą 
pokryte przez InŜyniera i są traktowane jako wliczone w cenę ofertową. 
Koszt ubezpieczenia biura i jego wyposaŜenia od ognia, kradzieŜy czy 
innych ryzyk poniesie inŜynier. 

Natomiast w Umowie par. 3 pkt. 14, zapisano: 
Zorganizowanie w .ramach wynagrodzenia wskazanego w § 9 biura 
InŜyniera na terenie Inwestycji w miejscu zapewnionym przez 
Wykonawcę oraz w siedzibie Zamawiającego (tj. w obrębie miasta 
Szczecina),(...) 

Prosimy o wyjaśnienie, jak rozumieć pojęcie „zapewnienia pomieszczeń dla 
InŜyniera przez wykonawcę robót? Czy InŜynier będzie zobligowany do 
załoŜenia i utrzymywania dwóch biur: biura zapewnionego przez Wykonawcę 
robót i drugiego, w siedzibie Zamawiającego, czy teŜ wystarczające będzie 
jego Biuro w Szczecinie zapewnione przez InŜyniera bez udziału Wykonawcy 
robót i nie w siedzibie Zamawiającego? 
Odpowiedź na pytanie nr 7: 
Zamawiający potwierdza, iŜ zgodnie z Umową, InŜynier pozostaje 
zobowiązany do utrzymywania dwóch biur: jednego w pomieszczeniach 
zapewnionych przez Wykonawcę, a drugiego w siedzibie Zamawiającego 
rozumianej jako miejscowość (tj. miasto Szczecin), a nie budynek pod 
adresem Zamawiającego. 
 

8) Pytanie nr 8 

W Opisie przedmiotu zamówienia, p. 14, zapisano: 
WyposaŜenie Sali konferencyjnej powinno umoŜliwiać uczestniczenie w 
naradach minimum 20 osobom jednocześnie. Sala konferencyjna powinna 
być wyposaŜona w sprzęt do prezentacji multimedialnych. 

Natomiast w Umowie par. 3 pkt. 14a zapisano: 



                     17 października 
2011  

 

   5 

a) (...) zorganizowanie spotkań i narad w trakcie realizacji Inwestycji - 
sala konferencyjna na min. 15 osób o powierzchni zgodnej 
z obowiązującymi normami i przepisami BHP, wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą (aneksem kuchennym, toaletami, itp,), 

Prosimy o wyjaśnienie, na ile osób musi być zapewniona sala konferencyjna: 
15 czy20? 
Odpowiedź na pytanie nr 8: 
Zamawiający wskazuje, iŜ Zamawiający wymaga, aby zapewniona przez 
InŜyniera sala konferencyjna umoŜliwiała jednorazowe uczestnictwo w 
spotkaniach co najmniej 20 osobom. 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP dokonuje 
zmiany postanowienia § 3 pkt 14 lit. a) Wzoru umowy stanowiącej część II 
SIWZ poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

„a) zorganizowanie spotkań i narad w trakcie realizacji Inwestycji – 
sala konferencyjna na min. 20 osób o powierzchni zgodnej 
z obowiązującymi normami i przepisami BHP, wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą (aneksem kuchennym, toaletami, itp.),” 

 
9) Pytanie nr 9 

W Załączniku nr 5 do Umowy, w p. 1.1 zapisano: 
Przeprowadzenie szkoleń dla wskazanego przez Zamawiającego 
personelu w liczbie nie większej niŜ 15 osób, z zakresu procedury FIDIC, 
Specustawy oraz systemu zamówień publicznych. 

Prosimy o sprecyzowanie, o jaką specustawę chodzi. 
Odpowiedź na pytanie nr 9: 
Zamawiający informuje, Ŝe na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP dokonuje 
zmiany wzoru umowy stanowiącego część II SIWZ poprzez modyfikację 
postanowień pkt 1 ppkt 1) załącznika nr 5 do wzoru umowy i nadanie mu 
następującego brzmienia: 

„1) przeprowadzenie szkoleń, dla wskazanego przez Zamawiającego 
personelu, w liczbie nie większej niŜ 15 osób, z zakresu: procedury 
FIDIC oraz systemu zamówień publicznych,” 

 
 

Z powaŜaniem, 
 
 
 

                                                        Zenon Kozłowski 
                                         Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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