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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Remont stałego znaku nawigacyjnego Stawa górna nabieżnika POLICE” 
nr sprawy PO-II-370/ZZP-3/6/11 
       
 
Dnia  16 marca 2011r. wpłynęły  do Zamawiającego pytania następującej treści: 
 
W związku z ogłoszonym przetargiem na wykonanie prac anty korozyjnych numer sprawy: 
PO-II-370/ZZP-3/6/2011 zwracamy si ę z prośbą o udzielenie odpowiedzi na nast ępujące 
pytania: 
 

1. Czy na czas prac antykorozyjnych urz ądzenia elektryczne b ędą demontowane?, 
Czy podobnie b ędzie z wi ązkami przewodów elektrycznych? 

2. Jakie jest dopuszczalne obci ążenie sieci energetycznej 230V, zapewnionej przez 
Zamawiaj ącego? 

3. Czy spełnienie warunków posiadania wiedzy i do świadczenia poprzez kwot ę 100 
tys. PLN powinno by ć udokumentowane poprzez kopie faktur, w przypadku b raku 
informacji o kwotach wykonanych prac na listach ref erencyjnych lub protokołów 
odbioru ko ńcowego? 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759) Zamawiający, w związku z prośbą o 
wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w 
przedmiotowym postępowaniu, wyjaśnia co następuje: 
 
Odpowied ź na pytanie nr 1  
Zgodnie z § 5 Umowy BONn-II-370/01/01/11 – wzór: 
„Remontowany obiekt jest obiektem stałego oznakowania nawigacyjnego, który stanowi o 
bezpieczeństwie żeglugi na torze wodnym Świnoujście Szczecin, prowadzone roboty nie 
mogą powodować zakłócenia w funkcjonowaniu obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem.” 
W związku z powyższym na czas remontu nie można zdemontować wiązek przewodów 
elektrycznych oraz urządzeń elektrycznych.  
Podczas wykonywania remontu znaku : urządzenia elektroniczne, elektryczne oraz wiązki 
przewodów elektrycznych należy zabezpieczyć 
 
Odpowied ź na pytanie nr 2  
Zgodnie z Rozdziałem  XIV  Opisu przedmiotu umowy - Uwagi do zakresu prac remontowych 
„Z uwagi na niewystarczające zabezpieczenie w energię elektryczną (230 V) należy 
przewidzieć alternatywne źródło zasilania elektrycznego.” 

 
Odpowied ź na pytanie nr 3  
Zgodnie z § 1 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form 
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817) jako dokument 
potwierdzający wiedzę i doświadczenie należy uznać wykaz robót, natomiast pozostałe 
dokumenty w tym m. in. referencje mają za zadanie jedynie potwierdzić ich prawidłowe 
wykonanie. W referencjach nie muszą być obligatoryjnie zawarte takie informacje jak np. 
wartość zamówienia. Referencje muszą jedynie potwierdzić, że prace wskazane przez 
Wykonawcę w wykazie zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone.  
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W związku z powyższym Zamawiający wymaga wyłącznie wypełnionego wykazu prac 
podobnych (załącznik  nr 4 do SIWZ ze wskazaniem Zamawiającego, terminu realizacji oraz 
całkowitej wartości zamówienia) jako jedyną dopuszczalną formę potwierdzenia warunku 
udziału w postępowaniu w zakresie wartości zamówienia. Oprócz referencji, czy też kopii 
protokołów odbioru końcowego Zamawiający nie wymaga złożenia kopii faktur 
potwierdzających wartość zamówienia.  
 
 
          
 
 
 
 
 


