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                                                          Projekt POIS.02.01.00-00-0019/17 
                             "Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża” 

 

Szczecin, dnia 7 października 2019 r. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(dalej jako „SIWZ”) 

 

Dotyczy: postępowania na usługi pn. „Usunięcie niebezpiecznych obiektów z plaży i 

dna morza w rejonie przebudowy ostróg T w Dziwnowie”. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że w 

postępowaniu zostały złożone pytania do SIWZ o następującej treści: 

 

Pytanie nr 1: 

Mając  na  uwadze unieważnienie  poprzedniego  postępowania przetargowego  oraz  

ogłoszenie nowego niniejszym zwracamy  się  z  prośbą  o udzielenie informacji o  całkowitej  

wartości w/w zamówienia,  tj.  kwocie  jaką Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  

sfinansowanie tegoż zamówienia. 

 

Odpowiedź: 

Na moment udzielania odpowiedzi na pytanie Zamawiający planuje przeznaczyć na 

realizację zamówienia kwotę analogiczną do kwoty podawanej podczas pierwszego 

postępowania. W sytuacji występowania rozbieżności pomiędzy podaną kwotą, a 

wartościami wskazanymi w ofertach wykonawców, Zamawiający rozważy możliwość 

zwiększenia zakładanego budżetu.  

 

Pytanie nr 2: 

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Usunięcie niebezpiecznych obiektów z plaży i dna morza w rejonie 

przebudowy ostróg T w Dziwnowie", prosimy o dokonanie modyfikacji SIWZ w poniższym 

zakresie: 

1. Z uwagi na fakt, iż realizacja prac objętych przedmiotowym zamówieniem dotyczy nie tylko 

akwenu wodnego lecz również obszaru lądowego (plaża), prosimy o zmianę warunku 

zdolności technicznej i zawodowej w zakresie osób wskazanych do realizacji zamówienia, w 

następujący sposób, iż Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 (słownie: jedną) ekipą 

nurków-saperów i co najmniej 1 słownie: (jedną) ekipą saperów. 

Pod pojęciem „ekipa nurków saperów" należy rozumieć zespół składający się z : 

-jednego kierownika prac podwodnych 
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-co najmniej 4 (słownie: czterech) nurków saperów posiadających uprawnienia sapera oraz 

uprawnienia nurka co najmniej klasy 3 (do głębokości 20 m) 

Pod pojęciem „ekipa saperów" należy rozumieć zespół składający się z :  

- jednego kierownika prac saperskich 

- co najmniej 2 (słownie: dwóch) saperów posiadających uprawnienia sapera. Mając na 

uwadze powyższe prosimy o przychylenie się do naszego wniosku 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do propozycji zawartej w pytaniu i w konsekwencji dokonuje 

zmiany treści warunku udziału w postępowaniu w następujący sposób.  

 

W Rozdziale V pkt 3 b) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 
b) Wykonawca  musi  wskazać  osoby,  które  zostaną  skierowane  do  realizacji  
zamówienia,  legitymujące  się  kwalifikacjami  zawodowymi,  uprawnieniami   i  
wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. 
 

Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

jeżeli  wykaże  się  niezbędnym  minimum  tj.  musi  dysponować co najmniej 1 (słownie: 

jedną) ekipą nurków-saperów oraz musi dysponować co najmniej 1 (słownie: jedną) ekipą 

saperów).  

Pod pojęciem „ekipa nurków saperów” należy rozumieć zespół składający się z: 

-jednego kierownika prac podwodnych, 

-co najmniej 4 (słownie: czterech) nurków saperów posiadających uprawniania sapera oraz 

uprawnienia nurka klasy 3 (do głębokości 20 m) 

 

Kierownik prac podwodnych musi legitymować się zaświadczeniem wydanym na podstawie  

art.  20  ust.1  Ustawy  z  dnia  21  czerwca  2002r.  o  materiałach wybuchowych   

przeznaczonych   do   użytku   cywilnego   potwierdzającego przygotowanie   zawodowe   do   

wykonywania   prac   w   zakresie   oczyszczania terenów  z  materiałów  wybuchowych,  w  

tym  do  ich  niszczenia  przy  użyciu materiałów  wybuchowych  przeznaczonych  do  użytku  

cywilnego.  Zgodnie  z rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  

bezpieczeństwa  i  higieny pracy przy  wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 

116, poz. 1210) prace  podwodne  z  zastosowaniem  materiałów  wybuchowych  mogą  być 

wykonywane  wyłącznie  przez  osoby  wchodzące  w  skład  ekipy  i  posiadające stosowne 

zaświadczenie (§ 43 ww. Rozporządzenia). 

Kierownik  prac  podwodnych  jest  integralną  częścią  ekipy  nurkowej,  sprawuje 

bezpośredni  nadzór  nad  wykonywaniem  prac  podwodnych  (§  20  ust.  1  ww. 

rozporządzenia),  sporządza  plan  prac  podwodnych  i  udziela  instruktażu  o sposobie 

wykonywania  prac podwodnych (§ 25 ust. 1 i § 25 ust. 3 pkt 3 ww. Rozporządzenia). 

Pracami podwodnymi kieruje kierownik prac podwodnych oraz to on jest obowiązany 

przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego, opracować  i stosować bezpieczne procedury 

prac podwodnych w miejscu zamierzonego ich wykonywania  (art.  8  ust.  1  i  ust.  2  

ustawy  o  wykonywaniu  prac  podwodnych).  

Kierownicy prac podwodnych muszą mieć aktualne (ważne) na dzień składania ofert 

dyplomy, uprawnienia i zaświadczenia o których mowa powyżej.  
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Kierownik prac podwodnych musi posiadać minimum 5 (słownie: pięć) lat doświadczenia   

zawodowego   jako   kierownik   prac   saperskich   przy rozminowywaniu akwenów. 

Kierownik  prac  podwodnych  musi  posiadać  dyplom  kierownika  prac podwodnych III 

klasy.  

Pod pojęciem „ekipa saperów" należy rozumieć zespół składający się z :  

- jednego kierownika prac saperskich 

- co najmniej 2 (słownie: dwóch) saperów posiadających uprawnienia sapera. 

 

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji w ramach ekipy nurków saperów i 

ekipy saperów. Oznacza to, że minimalna liczba osób zaangażowanych w realizację 

przedmiotu  zamówienia  w  ramach  dwóch  ekip  wynosi  8 (słownie: osiem).W  przypadku  

oferty  wspólnej  pełnomocnik  Wykonawców  składających  ofertę wspólną  składa  jeden  

wykaz  osób  w  imieniu  wszystkich  Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia. Warunek postawiony przez Zamawiającego  zostanie  uznany  za  spełniony,  

jeżeli  Wykonawcy  wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą spełniać go 

łącznie. 

 

W Rozdziale XV - Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy  
wyborze oferty wprowadza się następujące zmiany: 

 

Kryterium nadaje się nazwę: „Liczba ekip”  

 

2)Liczba ekip (E) 

Minimalna liczba osób niezbędna do realizacji zamówienia obejmuje jedną ekipę nurków 

saperów oraz jedną ekipę saperów, co zostało opisane w Rozdziale V SIWZ. Zaoferowanie 

realizacji przedmiotu zamówienia przez minimalną liczbę osób spowoduje przyznanie ofercie 

„0” pkt, ale nie będzie podstawą do jej odrzucenia. Przyznawanie punktów będzie odbywać 

się według następującej skali: 

 

Liczba ekip skierowanych do realizacji 

zamówienia:  

Liczba przyznanych punktów:  

2 ekipy (jedna nurków saperów i jedna 

saperów) 
0 pkt 

3 ekipy (niezależnie od tego, czy 3-cia  

ekipa będzie stanowiła nurków saperów, 

czy tylko saperów) 

10 pkt 

4 ekipy i więcej (niezależnie od tego, 

czy 4-ta i kolejna ekipa będzie stanowiła 

nurków saperów, czy tylko saperów) 

                 20 pkt 

 

 

 

 

 

Wojciech Zdanowicz 

          Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie 

                  /podpisano podpisem kwalifikowanym/ 
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