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dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Odsłonięcie, sprawdzenie i oczyszczenie z obiektów 
niebezpiecznych pochodzenia wojskowego wskazanych punktów z obszaru 
przylegającego do miejsca zalegania bomby lotniczej Tallboy w Kanale Piastowskim”. 

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(dalej jako „SIWZ”) 
 

 
W dniu 25 czerwca 2020 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania o wyjaśnienie treści SIWZ. 
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) - dalej jako „PZP”, oraz na podstawie 

rozdziału X ust. 1 i 2 SIWZ, Zamawiający udziela niniejszym następujących odpowiedzi. 
 
Na wstępie Zamawiający wyjaśnia, że prace objęte niniejszym zamówieniem zlecane są 
przede wszystkim w celu sprawdzenia i wydobycia obiektów niebezpiecznych mogących 
znajdować się w pobliżu bomby Tallboy, żeby zapobiec ewentualnemu nałożeniu się fal 
uderzeniowych w przypadku niekontrolowanego wybuchu bomby Tallboy. Zarówno wielkość 
obszaru, jak i punkty do sprawdzenia i wydobycia z nich obiektów ferromagnetycznych, 
zostały wskazane przez Marynarkę Wojenną.    
 
 

1. Czy cena jednostkowa pokrywa wiele obiektów >20kg w promieniu 2m. Jeżeli tak, to 

czy są maksymalne granice liczby obiektów na 1 punkt lokalizacji z tabeli ?. 

Odp. Pytanie nie jest do końca zrozumiałe dla Zamawiającego. Zgodnie z Opisem 
Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, wartością graniczną jest 
masa 50 kg. Zamawiający szczegółowo opisał zasady postępowania Wykonawcy ze 
znalezionymi obiektami. Za sprawdzenie i oczyszczenie jednego punktu rozumie się 
sprawdzenie i wydobycie wszystkich obiektów (zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, 
stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ) znajdujących się w obszarze o promieniu 2,0 m od 
pozycji podanej w Tabeli (załącznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego 
załącznik nr 7 do SIWZ). Wskazać należy ponadto, że zgodnie ze wzorem umowy za 
wykonanie przedmiotu umowy (tj. odsłonięcie, sprawdzenie i wydobycie obiektów ze 100 
punktów, rozumianych jako punkt oraz obszar o promieniu 2,0 metrów od każdego punktu, 
wskazanych szczegółowo w załączniku nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia, 
stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, zgodnie z zasadami opisanymi w Opisie przedmiotu 
zamówienia) przewidziano w § 6 ust. 1 wynagrodzenie ryczałtowe, natomiast stawka 
jednostkowa za odsłonięcie, sprawdzenie i wydobycie obiektów z 1 punktu (rozumianego 
jako punkt oraz obszar o promieniu 2,0 m od danego punktu) wskazana w § 6 ust. 2 może 
mieć zastosowanie do ewentualnych prac dodatkowych. 
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2. Czy cena jednostkowa jest obowiązująca dla mniejszych znalezisk lub tzw „ pustego 

punktu ” także ? 

Odp. Rozliczenie prac nastąpi zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy, 
stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Jeśli wystąpi tzw. pusty punkt to należy to 
udokumentować w Raporcie końcowym z oczyszczenia. Za sprawdzenie takiego punktu 
Zamawiający zapłaci w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.  
 

3. Jaka jest maksymalna głębokość poniżej dna, która ma być zawarta w cenie 

jednostkowej? 

Odp. Wykonawca powinien sprawdzić i oczyścić punkty z Tabeli, stanowiącej załącznik nr 3 
do Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. W Tabeli podano 
głębokość występowania obiektu/obiektów i na tej głębokości obiekt powinien się 
znajdować. Maksymalna głębokość poszukiwania obiektu/obiektów to 3 m pod dnem za 
wyjątkiem obiektów opisanych w punkcie II podpunkt 4 „Obiekty znajdujące się w pobliżu 
budowli hydrotechnicznych” Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik nr 7 do 
SIWZ. Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, obiektów tych należy poszukiwać do 
głębokości 1 m pod dnem, a w przypadku konieczności wybrania gruntu głębiej sposób 
postępowania należy uzgodnić z Zamawiającym.  
 

4. Czy wszystkie obiekty niebezpieczne <=50 kg muszą być usunięte lub zgłoszone ? 

Odp. Obiekty o masie nieprzekraczającej 50 kg należy wydobyć i zutylizować, zgodnie z 
zasadami opisanymi szczegółowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik 
nr 7 do SIWZ. 
 

5. Czy koszty związane z wydobyciem, przekazaniem, transportowaniem i 

przechowywaniem <=50kg będą dodatkowo pokryte przez Urząd Morski ? Czy 

niniejsze koszty należy zaoferować w oddzielnej pozycji ( cena jednostkowa za 

obiekt niebezpieczny) ? 

Odp. Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, 
cena jednostkowa i cena całkowita podane w ofercie powinny zawierać wszystkie koszty 
konieczne do poniesienia przez Wykonawcę do prawidłowego wykonania prac, w tym koszty 
związane z wydobyciem, przekazaniem, transportowaniem i przechowywaniem obiektów  
o masie nieprzekraczającej 50 kg. Kosztów wydobycia, transportowania i przechowywania  
i innych nie należy wyszczególniać w oddzielnych pozycjach.  
 

6. “ udzielanie pomocy w wykonywanych czynnościach” Marynarce Wojennej 

Rzeczypospolitej Polskiej i innym instytucjom ; Czy niniejsze koszty winny być ujęte 

w oddzielnej pozycji ( stawka godzinowa) oraz zrekompensowane dodatkowo przez 

Urząd Morski ? 

Odp.  Patrz odpowiedź na pytanie nr 5. 
 

7. Czy koszty utylizacji obiektów niebezpiecznych ( Marynarka Wojenna/ Patrol 

Wojskowy) są rekompensowane dodatkowo przez Urząd Morski ? 

Cena podana w ofercie (jednostkowa i całkowita) nie powinna zawierać kosztów utylizacji 
obiektów niebezpiecznych. Koszty te poniosą jednostki wojskowe odbierające i/lub 
utylizujące obiekty niebezpieczne. 
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8. Czy koszty utylizacji obiektów magnetycznych lub złomu innego niż żelazny będą 

dodatkowo rekompensowane przez Urząd Morski ? 

Odp. Koszty te nie będą dodatkowo rekompensowane przez Zamawiającego. 
 

9. Czy istnieje próg maksymalnej wagi dla usuwania pozostałości nie będących 

obiektami niebezpiecznymi ? Duże pozostałości ferromagnetyczne muszą być 

usunięte w celu sprawdzenia i oczyszczenia miejsca. 

Odp. Progi wagowe do usuwania obiektów ferromagnetycznych zostały podane w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 
 

10. Czy koszty utylizacji obiektów nie będących niewybuchami ale obiektami 

niebezpiecznymi( typu beczki z substancją chemiczną itp.) będą dodatkowo 

rekompensowane przez Urząd Morski ? 

Odp. Każdy obiekt podejrzany o to, że jest obiektem chemicznym należy zgłosić do 
Marynarki Wojennej. Nurkowie wojskowi stwierdzą, czy obiekt jest niebezpieczny, czy 
bezpieczny. W przypadku obiektu niebezpiecznego (typu beczki z substancją chemiczną) 
zajmie się nim wojsko.  
 

11. Czy koszty dokumentacji, przekazania oraz zgłaszania obiektów archeologicznych 

będzie rekompensowane dodatkowo przez Urząd Morski ? 

Odp. Postępowanie z obiektami archeologicznymi zostało opisane szczegółowo w punkcie II 
podpunkt 3 „Obiekty zabytkowe” Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik nr 
7 do SIWZ. Koszty te należy uwzględnić w cenie ofertowej. Jak wskazano w rozdziale XIX 
ust. 4 SIWZ: „Podana w ofercie cena będzie miała charakter ryczałtowy, a Wykonawca 
dokonując jej wyliczenia winien uwzględnić wszystkie czynności związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia oraz wszelkie swoje koszty z tym związane”. 

 
12. Czy koszty przestoju wynikające z ruchu statków, ruchu promów, warunków 

pogodowych, prądów morskich lub ograniczonego czasu pracy podczas operacji 

Marynarki Wojennej usuwania obiektów są rekompensowane dodatkowo przez 

Urząd Morski? 

Odp. Zamawiający informuje, że koszty przestoju wynikające z ruchu statków, ruchu 
promów, warunków pogodowych, prądów morskich czy ograniczonego czasu pracy podczas 
operacji Marynarki Wojennej usuwania obiektów nie będą dodatkowo rekompensowane 
przez Zamawiającego. Koszty te Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty. Jak 
wskazano w rozdziale XIX ust. 4 SIWZ: „Podana w ofercie cena będzie miała charakter 
ryczałtowy, a Wykonawca dokonując jej wyliczenia winien uwzględnić wszystkie czynności 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie swoje koszty z tym związane”. 

Ponadto, zgodnie z § 6 ust. 5 i 6 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ: 
„Wynagrodzenie określone w § 6 ust. 1 Umowy obejmuje wszystkie wierzytelności 
Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy w stosunku do Zamawiającego i zawiera wszystkie 
koszty bezpośrednie i pośrednie związane z prawidłową realizacją przedmiotu Umowy. 
Wszelkie prace lub czynności nieopisane w dokumentach stanowiących załączniki do 
Umowy oraz w Umowie, a niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu 
Umowy, traktowane są jako oczywiste i uwzględnione przez Wykonawcę (jako 
występującego w obrocie w sposób profesjonalny) w wynagrodzeniu określonym w § 6 ust. 
1 Umowy”. Zamawiający przewidział jedynie możliwość zmiany wynagrodzenia umownego 
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w przypadku zmiany przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 PZP oraz w przypadku 
konieczności wykonania prac dodatkowych (por. § 16 ust. 4 wzoru umowy, stanowiącego 
załącznik nr 8 do SIWZ). 
 

13. Czy koszty mobilizacji i demobilizacji, przygotowania projektu, mają być oferowane 

jako osobna pozycja ? 

Odp. Koszty te powinny zostać ujęte w cenie ofertowej (cenie jednostkowej i cenie 
całkowitej).  
 

14. Czy możecie Państwo potwierdzić, że na czas trwania projektu musi być zapewniony 

chroniony tymczasowy magazyn materiałów wybuchowych zaakceptowany przez 

lokalny Urząd Miasta i Policję ? 

Odp. Zamawiający wskazuje, że do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie w sposób 
kompleksowy czynności przypisanych Wykonawcy w SIWZ (wraz z załącznikami) oraz 
wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: ustawy z dnia 21 
czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, ustawy 
z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania 
i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o 
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, ustawy z dnia 17 października 2003 r. o 
wykonywaniu prac podwodnych, a także aktów wykonawczych do ww. ustaw (por. rozdział 
III ust. 5 SIWZ). W tym zakresie Zamawiający zwraca szczególną uwagę na treść 
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu 
przechowywania w tymczasowym magazynie materiałów wybuchowych przeznaczonych do 
użytku cywilnego lub znalezionych w trakcie oczyszczania terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 163 
poz. 1102). Zamawiający wymaga aby prace były realizowane zgodnie z obowiązującym 
prawem, a Specjaliści Wykonawcy powinni wiedzieć w jaki sposób powinny być 
przechowywane obiekty niebezpieczne. Odpowiedzialność za prawidłowe przechowywanie 
obiektów niebezpiecznych będzie po stronie Wykonawcy. 
 

15. W przypadku znalezienia obiektów niebezpiecznych >50 kg i promienia 

bezpieczeństwa wyznaczonego przez Marynarkę Wojenną. Czy w takim przypadku, 

gdy takie polecenie wyznaczonego promienia bezpieczeństwa spowoduje opóźnienia 

lub przestoje w realizacji prac, koszty zostaną dodatkowo zrekompensowane przez 

Urząd Morski ? 

Odp. Wykonawca powinien tak zorganizować swoje prace, żeby ewentualne przestoje 
ograniczyć do minimum. Przestoje te powinny zostać wkalkulowane w cenę ofertową (cenę 
jednostkową i cenę całkowitą). W tym zakresie zastosowanie znajduje również odpowiedź 
na pytanie 12. 
 
 

 
Wojciech Zdanowicz 

 
Dyrektor 

        Urzędu Morskiego w Szczecinie 
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 
 
 


