Budowa stałego falochronu osłonowego Basenu Rybackiego w Stepnicy

Znak: PO.II. 370.ZZP-3.41.18

S Szczecin, dnia

sierpnia 2018 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Budowę stałego falochronu osłonowego Basenu Rybackiego w Stepnicy”
nr sprawy PO.II. 370.ZZP-3.41.18
W dniach 16, 21, 22 i 23.08.2018 r. wpłynęły do Zamawiającego niżej wskazane pytania.
Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający, w związku z prośbą o
wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w
przedmiotowym postępowaniu, wyjaśnia co następuje:
Pytanie nr 1
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jaki typ grodzic stalowej ścianki szczelnej ma być
zastosowany w przedmiotowej inwestycji, ponieważ zarówno w specyfikacji technicznej – ST
-02, jak i w opisie Projektu Budowlanego - pkt. 12.1 - jako materiał wyszczególniona jest
stalowa ścianka szczelna o parametrach jn.:
Minimalny wskaźnik wytrzymałości - Wx=740 cm3
Minimalna grubość ścianki – 7,5 mm
Moduł ścianki – 600 mm
Gatunek stali – min. S270 GP
natomiast w Projekcie Wykonawczym – plan palowania – rys. nr 1, w tabeli zestawienia stali
obliczenia masy grodzic stalowej ścianki szczelnej wskazują na zastosowanie innego typu
ścianki, niż wskazana w w/w opisach tj. główny parametr, czyli Wx=820 cm3
Odpowiedź nr 1
Należy zastosować ściankę szczelną o minimalnym wskaźniku wytrzymałości wskazanym w
opisie w Projekcie Budowlanym Wx=740 cm3.
Pytanie nr 2
Wykonawca wnosi o wskazanie, czy w zakresie robót branży elektrycznej należy wykonać
oświetlenie zewnętrzne ostrzegawcze, które jest opisane w Dokumentacji Projektowej, a nie
jest ujęte w przedmiarach robót branży elektrycznej załączonej do SIWZ.
Odpowiedź nr 2
Zamawiający ujął zakup i montaż oświetlenia zewnętrznego ostrzegawczego w przedmiarze
nr 1 – hydrotechnika, dział nr 7 pozycja 22: Zakup i montaż masztu ostrzegawczego światła
nawigacyjnego o masie 120 kg. - kpl – kalkulacja własna.
URZĄD MORSKI
W SZCZECINIE
Plac Stefana Batorego 4
70-207 Szczecin

tel.: +48 91 4342474
fax: +48 91 4344656
e-mail: sekretariat@ums.gov.pl
www.ums.gov.pl

Pytanie nr 3
Czy Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu opisany w
rozdziale V ust. 3 pkt. 3.3) a) SIWZ, jeżeli wykonał inwestycje polegającą na budowie staw
nawigacyjnych, których konstrukcja polegała na wykonaniu grodzy ze stalowych ścianek
szczelnych wypełnionych zasypem piaszczystym i zwieńczonych oczepem żelbetowym.
Odpowiedź nr 3
Zamawiający wyżej opisaną wykonaną inwestycję, uzna jako spełniony warunek udziału w
postępowaniu opisany w rozdziale V ust. 3 pkt. 3.3) a) SIWZ.
Pytanie nr 4
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację § 2 wzoru umowy w zakresie ustalenia
terminu
zakończenia
prac
związanych
z
wykonaniem
przedsięwzięcia
pn. „Budowa stałego falochronu osłonowego Basenu Rybackiego w Stepnicy” w ten sposób,
aby termin zakończenia robót był ustalony w tygodniach lub miesiącach od podpisania
umowy a nie jako konkretna data. Określony przez zamawiającego termin wykonania
zamówienia musi umożliwić wykonawcy realnie wykonanie zamówienia publicznego, a w
obecnym kształcie postanowienia brak jest takiej gwarancji, chociażby w przypadku
przedłużenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Niezależnie od powyższego Wykonawca zwraca uwagę, że termin ETAPU II wskazuje datę
„30 kwietnia”, bez określenia roku, którego ten dzień dotyczy. Wobec czego wykonawca
wnosi o doprecyzowanie.
Odpowiedź nr 4
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany terminu zakończenia robót określonego
we wzorze umowy.
W zakresie terminu zakończenia ETAPU II zakończenie wyznaczone jest na 30 kwietnia 2019
r. Zamawiający dokonał stosownej zmiany we wzorze umowy.
Pytanie nr 5
W § 10 ust. 1 projektu umowy wskazuje się, że rozliczenie Wykonawcy z Zamawiającym
nastąpi etapami, przy czym Etap I obejmuje wykonanie robót budowlanych objętych
„projektem wykonawczym”. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie o jaki projekt wykonawczy
konkretnie chodzi albo modyfikację postanowienia jeśli chodziło o dokumentację
projektową.
Odpowiedź nr 5
Zamawiający informuje, że dokonał stosowanych zmian w SIWZ. Zmienia się § 10 ust. 1
Wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:
Rozliczenie Wykonawcy z Zamawiającym nastąpi dwoma etapami w terminie 14 dni od dnia
wystawienia faktury.
ETAP I - Wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową - 95 %
wartości umownej brutto tj. ................................ .
W przypadku zaistnienia ewentualnych wad do usunięcia wynikających z protokołu
końcowego robót budowlanych, rozliczenie Wykonawcy za Etap I nastąpi w terminie 14 dni
po podpisaniu prot. ostatecznego robót budowlanych zgodnie z § 7 ust.3.
przez upoważnionych przedstawicieli stron.
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ETAP II – sporządzenie dokumentacji poodbiorowej, zgłoszenie do nadzoru budowlanego
zakończenia robót , oraz wykonanie dokumentacji do rozprawy wodno-prawnej będącej
podstawą do usankcjonowania zmiany linii brzegowej – 5% wartości umownej brutto tj.
.............................
Pytanie nr 6
Wykonawca wnosi o ustalenie w § 12 wzoru umowy limitu wszystkich kar umownych na
poziomie 20 %. Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 22.10.2015 r., IV CSK 687/14, w którym Sąd
Najwyższy wskazał na konieczność oznaczenia limitu kar umownych. Nie określenie w
umowie końcowego terminu naliczania kar umownych ani ich kwoty maksymalnej, prowadzi
bowiem do obciążenia zobowiązanego tym świadczeniem w nieokreślonym czasie, a więc w
istocie tworzy zobowiązanie nie kończące się.
Odpowiedź nr 6
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmian w SIWZ w tym zakresie.
Pytanie nr 7
Wykonawca wnosi o uzupełnienie § 12 wzoru umowy o zapisy regulujące kwestię kar
umownych zastrzeżonych na rzecz Wykonawcy w następujących przypadkach:
•
zwłokę w wydaniu przez Zamawiającego terenu budowy w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto danego etapu, za każdy dzień zwłoki;
•
zwłokę w przystąpieniu przez Zamawiającego do odbioru lub jego zakończeniu w
wysokości 0,1 %wynagrodzenia umownego brutto danego etapu, za każdy dzień zwłoki;
W związku z faktem, iż kary umowne zostały zastrzeżone w większości na rzecz jednej ze
stron – naruszona została zasada równości stron umowy.
Odpowiedź nr 7
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmian w SIWZ w tym zakresie.
Pytanie nr 8
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał polisę OC
działalności na sumę 50 tys. zł.
Odpowiedź nr 8
Dokonano zmiany w Rozdziale VI ust. 6 pkt. 3 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt. 2 SIWZ dotyczących sytuacji ekonomicznej lub
finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:
Dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną wynoszącą co najmniej 500.000,00 zł
ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
Pytanie nr 9
Prosimy o jednoznaczne określenie długości i średnicy ściągów stalowych, ponieważ w
dokumentacji są sprzeczne informacje – w przedmiarze robót (poz.6) jest mowa o ściągach o
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średnicy 16 mm i długości 4,35 m i 2,85m; na rys. 01 plan palowania i kotwienia jest mowa o
ściągach o średnicy 16 mm i długości 4,2 m i 2,7m, a w opisie technicznym (pkt. 12.2) jest
mowa o ściągach o średnicy 20mm.
Odpowiedź nr 9
Odp. Należy przyjąć wymiary ściągów z przedmiaru robót :”ściągi o średnicy 16 mm i
długości 4,35 m i 2,85m”.
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