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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na : ZABEZPIECZENIE NARZUTEM KAMIENNYM 
PÓŁNOCNEGO I ZACHODNIEGO BRZEGU WYSPY CHEŁMINEK. 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający, 
w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, wyjaśnia co następuje: 
 
1. W SIWZ, Rozdział XIV „Opis przedmiotu zamówienia" podana jest informacja, iż, 

Zamawiający do dnia planowanego rozpoczęcia robót uzyska zgodę na wycinkę drzew i 
krzewów na wyspie Chełminek. Prosimy o potwierdzenie,  
iż Zamawiający poniesie wszystkie koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na 
wycinkę drzew i krzewów i nie będzie obciążał w tym zakresie potencjalnego 
Wykonawcy. 

 
Odpowiedź: 
 
Wszystkie koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na wycinkę drzew ponosi 
Zamawiający. 
 

2. W opracowaniu projektowym, podano informację, iż do remontu istniejącej opaski 
brzegowej zabezpieczającej południowo-zachodni brzeg wyspy Chełminek, należy 
m.in. użyć kamieni łamanych o masie od 20 kg do 240 kg.  
Z kolei w przedmiarze robót podano iż do wykonania ww. zadania (poz. 2.7 oraz poz. 
2.8) należy użyć kamieni łamanych o masie od 75 kg do 325 kg. Prosimy o 
jednoznaczną informację, kamień łamany o jakiej masie jest potrzebny do wykonania 
tego elementu robót? 

 
Odpowiedź: 
 
W Załączniku nr 10 - Przedmiar robót pozycje 2.7 i 2.8 błędnie określono masę kamienia 
łamanego na 75 kg – 325 kg, podczas gdy powinno być od 20 – 240 kg. 
 

3. Prosimy o precyzyjne określenie procedur związanych z odbiorami robót częściowych, 
określonych w § 7 zdanie czwarte, w tym określenie terminu,  
w jakim Zamawiający powinien dokonać czynności odbiorowych oraz podanie 
dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia odbioru. 

 
Odpowiedź: 

 
      Zamawiający nie przewiduje zmiany treści § 7 ust. 4 wzoru umowy  
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4.   Prosimy o wyjaśnienie czy zakończenie prac objętych umową następuje  
z chwilą zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót czy też czas na dokonanie 
odbioru końcowego zaliczany jest do okresu realizacji umowy? 

 
Odpowiedź: 

 
Zgodnie z § 2 ust. 1 wzoru umowy Wykonawca powinien zakończyć prace  
i przekazać je do odbioru do dnia 21 grudnia 2012 r. 

 
5. W przypadku sytuacji, gdy zakończenie prac następuje z uwzględnieniem terminu 14 

dni jaki posiada Zamawiający na dokonanie odbioru końcowego, prosimy o określenie 
skutków sytuacji, w której Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego na 14 
dni przed zakończeniem terminu wykonania przedmiotu umowy podanym w projekcie 
Liniowy, a Zamawiający nie dochowa wyznaczonego terminu na dokonanie odbioru 
końcowego? 

 
Odpowiedź: 
 
W przypadku, gdy Zamawiający nie dokonuje odbioru w oznaczonym umową terminie – 
znajduje się zwłoce, którą to kwestię regulują przepisy kodeksu cywilnego. 

 
6. W ocenie Wykonawcy kary umowne określone w § 8 wzoru Umowy są zbyt 

rygorystyczne, szczególnie w zakresie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy - w 
wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki oraz zwłoki w 
usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w 
wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, Wnosimy o 
obniżenie ww. kar umownych. 

 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie przewiduje zmiany treści § 8 wzoru umowy 

 
7. Zgodnie z zapisem § 2 ust 2 i 3 wzoru umowy Wykonawcy nie przysługuje roszczenie 

względem Wykonawcy o zmianę umowy w zakresie przesunięcia terminu zakończenia 
robót w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków meteorologicznych 
uniemożliwiających wykonanie robót. Jednakże Wykonawca znając dane historyczne 
dotyczące średniorocznych okresów występowania warunków atmosferycznych i 
hydrologicznych w miejscu wykonywania umowy, które mogą wpłynąć na powstanie 
przerw w realizacji prac, nie może przewidzieć wystąpienia zdarzeń losowych w tym 
siły wyższej, która spowoduje wystąpienie przeszkód skutkujących niemożnością 
realizacji prac. 
W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie zapisu, iż Zamawiający dopuszcza 
możliwość wydłużenia terminu zakończenia robót w przypadku wystąpienia warunków 
atmosferycznych uniemożliwiających realizację prac  
o rzeczywisty czas trwania przeszkód powodujących przerwę w wykonywaniu prac. 

 
    Odpowiedź: 
. 
      Zamawiający nie przewiduje zmiany treści § 2 ust. 2 i 3 wzoru umowy. 
  
 
 

                                                           Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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