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dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Sztuczne zasilanie brzegu w miejscowości Wicie km: 260,490-
261,190”. 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(dalej jako „SIWZ”) 
 
 
W dniu 25 września  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 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz na podstawie rozdziału IX ust. 1 SIWZ, Zamawiający- 
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie udziela niniejszym następującej odpowiedzi: 
 
Pytanie 1  
 
PFU 2.4 pkt 3 ppkt 3 - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, jak Państwo rozumieją 
stwierdzenie „każdorazowo, przed przystąpieniem do prac projektowych wykonać 
rozpoznanie ornitologiczne i sprawdzenie obecności ssaków morskich”. 
 
Odpowiedź na pytanie 1 
 
Zamawiający informuje, że przedmiotowy zapis, tj. podpunkt 3, punkt 3 w ustępie 2.4 
Programu Funkcjonalno – Użytkowego, został wprowadzony omyłkowo i zostanie usunięty.  
W związku z powyższym przed przystąpieniem do prac projektowych nie jest wymagane 
wykonanie rozpoznania ornitologicznego i sprawdzenia obecności ssaków morskich. 

 
Pytanie 2 
 
PFU 2.4 pkt 3 ppkt 3 – Prosimy o doprecyzowanie czy przed rozpoczęciem prac projektowych 
wymagana jest obecność ornitologa i specjalisty od ssaków morskich. 

      
Odpowiedź na pytanie 2 

 
Zamawiający informuje, że przedmiotowy zapis, tj. podpunkt 3, punkt 3 w ustępie 2.4 
Programu Funkcjonalno – Użytkowego, został wprowadzony omyłkowo i zostanie usunięty.  
W związku z powyższym przed przystąpieniem do prac projektowych nie jest wymagana 
obecność ornitologa i specjalisty od ssaków morskich. 
     
Pytanie 3 
 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wysyłanie faktur VAT wraz z niezbędnymi załącznikami – 
Załączniki 2 i 3 do umowy, drogą elektroniczną , tj. w formie PDF załączonej do maila? 
 
 
Odpowiedź na pytanie 3 
 
Zamawiający wyraża zgodę na wysyłanie faktur VAT wraz z niezbędnymi załącznikami – 
Załączniki 2 i 3 do umowy, drogą elektroniczną , tj. w formie PDF załączonej do maila. 
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Pytanie 4 
 
Czy Zamawiający wyraża zgodę by Załączniki nr 2 i 3 do umowy zostały przesłane 
jednorazowo w ciągu trzech dni od wystawienia faktury końcowej ( bez obowiązku dołączania 
do faktury częściowej?). Oferent motywuje powyższą prośbę chęcią zachowania należytej 
staranności i rzetelności przy prawidłowym wypełnieniu przedmiotowych Załączników przez 
podwykonawców oraz utrudnieniami w uzyskaniu ich z datą wystawienia faktury ze względu 
na bariery komunikacyjne spowodowane COVID-19. 
 
Odpowiedź na pytanie 4 

 
Zgodnie z treścią §14 ust. 3 umowy „W umowach o podwykonawstwo należy wskazywać 
terminy zapłaty za wykonane roboty dostawy lub usługi określone jako „do 30 dni" od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku 
potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty 
budowlanej, dostawy lub usługi. Termin płatności wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub 
Dalszego Wykonawcy nie może przypadać po terminie zapłaty wynagrodzenia dla 
Wykonawcy przez Zamawiającego za daną część prac”. Ponadto, jak stanowi ust. 4 tego 
samego paragrafu: „Terminy oraz warunki płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
lub Dalszemu Podwykonawcy muszą być zgodne z warunkami przyjętymi przez Wykonawcę 
w umowie z Zamawiającym.”  
Zgodnie zaś z treścią § 3 ust. 6 umowy „w przypadku zatrudnienia podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców, warunkiem zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie 
przedłożenie dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszych 
podwykonawców wynikającego z zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów. 
Za dowód zapłaty uznawane będą wyłącznie: poświadczone za zgodność z oryginałem kopie 
przelewu należności na rachunek podwykonawcy i dalszego podwykonawcy lub pisemne 
oświadczenia złożone przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, którego treść 
będzie potwierdzała fakt otrzymania należnego tym podmiotom wynagrodzenia.  
 
Z uwagi na treść cytowanych wyżej przepisów, nie jest możliwe dokonywanie zapłaty 
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy bez zabezpieczenia w postaci dowodu zaspokojenia 
podwykonawców i dalszych pod wykonawców. Zgoda na przedłożenie wymaganych 
załączników zabezpieczałaby w istocie jedynie ostatnią płatność, gdy tymczasem zgodnie z 
wolą Stron, faktury częściowe mogą dotyczyć aż 90 % kwoty wynagrodzenia. Zgoda taka 
byłaby rażąco sprzeczna z postanowieniami umowy i jako taka jest niemożliwa. 
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