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dotyczy: postępowania   w   sprawie   zamówienia  publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Prace czerpalne w Stepnicy”  
 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(dalej jako „SIWZ”) 
 
 
W dniu 31 lipca 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) oraz na podstawie Rozdziału IX ust. 1 SIWZ, Zamawiający- 
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie  udziela niniejszym następujących odpowiedzi: 

 
Pytanie 1  

Umowa - § 2 ust. 4 – Wykonawca wnosi o uszczegółowienie terminu w jakim zostanie 
dokonana płatność wynagrodzenia przez ubezpieczyciela statku Norman (dot. Odcinka 
do Stepnicy od st. 24 do pł. ST-2). 

Płatność wynagrodzenia przez ubezpieczyciela statku Norman zostanie dokonana w 
terminie 45 dni od daty dostarczenia faktury wraz z protokołem odbioru końcowego 
robót. 

 

Odpowiedź 1  

Zamawiający informuje, że  wprowadza zmianę we wzorze umowy część I § 8 ust. 4, 
który otrzymuje nowe brzmienie: 

„Zamawiający jest obowiązany do zapłacenia Wykonawcy kwoty wynikającej z faktury 
końcowej w terminie 45 dni od daty jej dostarczenia wraz z protokołem odbioru 
końcowego robót potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego, na rachunek 
bankowy wskazany na fakturze”  

 

Pytanie 2  

Umowa - § 5 ust. 6 – Wykonawca wnosi o zapis, iż w przypadku wprowadzenia przez 
Zamawiającego statku w rejonie placu budowy uniemożliwiającego kontynuację robót 
lub dostęp do placu budowy, co stanowić będzie przestój z winy Zamawiającego, 
Wykonawcy przysługiwać będzie roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie i roszczenie 
odszkodowawcze, tj. koszty przestoju sprzętu jak i szkody jakie Wykonawca poniósł z 
tego tytułu.  

 

Odpowiedź 2 

Zamawiający wyjaśnia, że nie wprowadza zmian w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 3 

Umowa -  § 3 ust. 3 tiret pierwszy – Wykonawca wnosi o dodanie na końcu tiretu 
pierwszego zapisu: „w przypadku zakazu kontunuowania robót wydanego przez 
Kapitanat Portu w Trzebieży”. 
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Odpowiedź 3  

Zamawiający wyjaśnia, że nie wprowadza zmian w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 4 

Umowa - § 3 ust. 3 tiret trzeci – Wykonawca wnosi o zawarcie zapisu, iż do czasu 
poczynienia wiążących ustaleń w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających 
podpisanie aneksu  związanego z koniecznością wykonania robót dodatkowych, 
Wykonawca wstrzyma się z pracami dodatkowymi nieobjętymi zakresem przedmiotu 
umowy. 

 

Odpowiedź 4 

Zamawiający wyjaśnia, że nie wprowadza zmian w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 5 

Umowa – Wykonawca zwraca się z prośbą o zawarcie zapisów dotyczących opóźnień 
będących następstwem niemożności kontunuowania prac w przypadku wydania decyzji 
administracyjnych związanych z obowiązującym stanem epidemiologicznym (tj. m.in. 
administracyjny nakaz kwarantanny lub hospitalizacja pracowników w liczbie powyżej 
połowy załogi obsługującej sprzęt pogłębiarski).   

 

Odpowiedź 5 

Zamawiający wyjaśnia, że nie wprowadza zmian w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 6 

Umowa - § 5 ust. 3 – Wykonawca wnosi o zapis, iż Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę o wyznaczonym terminie na usunięcie nieprawidłowości w formie 
wiadomości elektronicznej, przesłanej na adres: …......@........pl. oraz 
…….……@........pl.  

 

Odpowiedź 6  

Zamawiający wyjaśnia, że nie wprowadza zmian w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 7 

Umowa - § 5 ust. 6 lit. b) – Wykonawca z uwagi na specyfikę robót wnosi o skrócenie 
terminu odbioru robót do 7 dni.  

 

Odpowiedź 7 

Zamawiający wyjaśnia, że nie wprowadza zmian w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 8 

Umowa - § 5 ust. 6 – Wykonawca zwraca się z prośbą o umieszczenie zapisu, iż w 
przypadku nieprzystąpienia Zamawiającego do odbioru w terminie określonym w § 5 ust. 
6 lit. b), Wykonawca będzie uprawniony do jednostronnego odbioru robót po uprzednim 
wezwaniu Zamawiającego do dokonania odbioru w terminie 2 dni liczonych od dnia 
dostarczenia wezwania.  

 

Odpowiedź 8 

Zamawiający wyjaśnia, że nie wprowadza zmian w powyższym zakresie. 

 

 

mailto:p......@........pl
mailto:lukasz.zielinski@prcip.pl
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Pytanie 9 

Umowa - § 6 ust. 1 lit. c) i d) – Wykonawca prosi o doprecyzowanie, że zapisy zawarte w 
§ 6 ust. 1 lit. c) i d) dotyczą jedynie urządzeń i budowli będących własnością bądź w 
użytku Wykonawcy. 

 

Odpowiedź 9 

Zamawiający wyjaśnia, że nie wprowadza zmian w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 10 

Umowa - § 9 ust. 2 – Wykonawca wnosi o uwzględnienie zapisu dotyczącego kary dla 
Zamawiającego w wysokości 1% wartości umowy za opóźnienie w przekazaniu placu 
budowy lub udostępnienia frontu robót.  

 

Odpowiedź 10 

Zamawiający wyjaśnia, że nie wprowadza zmian w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 11 

Umowa - § 9 – Wykonawca zwraca się z prośbą o ustanowienie limitu kar do 10% 
wartości umowy.  

 

Odpowiedź 11 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian 

 

Pytanie 12 

Umowa - § 9 – Wykonawca prosi o doprecyzowanie sposobu zapłaty kar.  

 

Odpowiedź 12 

Zamawiający informuje, że  wprowadza zmiany we wzorach umowy (część I i II) w: 

 § 9 ust. 1 pkt. 1 lit a) i b), który otrzymuje następujące brzmienie 

„a) odstąpienie Przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 

b)  zwłokę w terminowym wykonaniu robót lub w usunięciu wad stwierdzonych przy 
odbiorze, w wysokości 0,4% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki” 

 § 9 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie Wykonawcy od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego  (za wyjątkiem okoliczności, 
wymienionych w §10m ust. 1), w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

 § 9 ust. 5, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z 
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie umowy.” 

 

Pytanie 13 

Umowa - § 9 ust. 4 – Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie okoliczności, w 
jakich możliwe będzie odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy/Zamawiającego. 

 

Odpowiedź 13 

Zamawiający wyjaśnia, że okoliczności uzasadniające odstąpienie od umowy określone 
są w kodeksie cywilnym. 



                            

  
 4 

 

Pytanie 14 

Wykonawca Wnosi o udostepnienie formularzy w wersji edytowalnej. 

 

Odpowiedź 14 

Zamawiający nie wyraża zgody na udostępnienie formularzy w wersji edytowalnej.  

 

Pytanie 15 

Czy roboty będą rozliczane obmiarowo na podstawie wykonanych sondaży 
przedroboczych przed bezpośrednim wejściem Wykonawcy na dany akwen/zakres? Co 
w przypadku gdy te kubatury będą się znacząco różniły od kubatur zawartych w OPZ i 
łączna ilość m3 będzie mniejsza niż wskazana w OPZ? 
 
Odpowiedź 15 

Prace będą rozliczane na podstawie sondaży stanowiących załączniki do wzoru umowy. 
 
Pytanie 16 

Czy w przypadku konieczności zejścia z toru celem przepuszczenia jednostek lub 
postoju technologicznego sprzętu podczas prac, czy Zamawiający zwolni Wykonawcę z 
opłat postojowych i portowych? 
 
Odpowiedź 16 

Zamawiający nie przewiduje zwolnienia z opłat postojowych i portowych. 
 
Pytanie 17 

Proszę o wskazanie ca. Jakich ilości złomu i w jakich lokalizacjach, należy spodziewać 
się podczas prac czerpalnych na przedmiotowych zakresach? 
 
Odpowiedź 17 

Zamawiający nie posiada informacji ww. zakresie. 
 
Pytanie 18 

Proszę o wskazanie orientacyjnych ilości gruzu i w jakich lokalizacjach, należy 
spodziewać się podczas prac czerpalnych na przedmiotowych zakresach robót, tak by 
wkalkulować utylizację w cenę ofertową? 
 
Odpowiedź 18 

Zamawiający nie posiada informacji ww. zakresie. 
 
Pytanie 19 

Czy Zamawiający wymaga wykonania atestu czystości dna wykonanego przy 
udziale nurka, czy dopuszcza badanie hydroakustyczne- sonarowe?  
 

Odpowiedź 19 

Zamawiający dopuszcza badanie hydroakustyczne – sonarowe. 

 
     Zatwierdził 

  Wojciech Zdanowicz 

Dyrektor 
        Urzędu Morskiego w Szczecinie 

   /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

 


