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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Sztuczne zasilanie plaży w Dziwnowie km :389.00 
390.40 ” nr sprawy PO-II-370/ZZP-3/24/11 
 
Dnia  21 lipca 2011r. wpłynęły  do Zamawiającego pytania następującej treści: 

 
W związku z post ępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  wykonanie zadania pod 
nazwą „Sztuczne zasilanie pla ży w Dziwnowie km: 389.00 – 390.40”, numer 
sprawy PO-II-370/ZZP-3/24/2011 zwracamy si ę o udzielenie odpowiedzi na 
następujące pytania: 
1) w SIWZ rozdział XIV str.19 w cz ęści dotycz ącej rozliczenia ilo ści urobku 

oraz sprawdzenia projektowanych parametrów pla ży, Zamawiaj ący okre ślił, 
iż urobek z prac czerpalnych zostanie odło żony na pla ży w Mrze żynie. 
Prosimy o wyja śnienie, czy Zamawiaj ący faktycznie przewiduje odło żenie 
urobku na pla ży w Mrze żynie, czy zapis ten został wprowadzony jedynie 
omyłkowo? 

2) W Załączniku nr 7 do SIWZ- Wzór umowy, w § 7 przewidziano  zapis dot. Kar 
umownych okresie r ękojmi za wady. Specyfikacja prac czerpalno-
refulacyjnych, b ędących przedmiotem w/wym. Zamówienia publicznego 
powoduje, że prace te zwyczajowo nie SA obj ęte rękojmi ą za wady. Wobec 
powy ższego prosimy o wprowadzenie zapisu wył ączającego zastosowanie 
przepisów o r ękojmi za wady oraz wykre ślenie z § 7 pkt 1 c) sformułowania 
dot. Wad w okresie r ękojmi. 

3) Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiaj ący przewiduje rozszerzenie 
zakresu prac obj ętych w/wym. Zamówieniem publicznym? 

4) Jaki jest faktyczny obszar refulacji, w ogłoszen iu o wszcz ęciu post ępowania 
są rozbie żne informacje dotycz ące kilometra żu zadania? 

5) Jaka jest faktyczna kubatura przewidziana do wyd obycia z pola nr 1, 142 
tys.m 3 czy 160 tys. m 3? 

6) Czy na polu poboru nr 2 mo żliwa jest praca pogł ębiarki chwytakowej z 
transportem urobku szalandami na pole poboru nr 1 ?  

7) Czy istnieje mo żliwo ść otrzymania aktualnego sonda żu dna na wysoko ści 
pola refutacyjnego w odległo ści 500-600m od brzegu? 

8) Czy jest mo żliwo ść pracy pogł ębiarki spychaczy na polu refulacyjnym 24h/7 
dni? 

 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759) Zamawiający, w związku z 
prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, wyjaśnia co następuje: 
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Odpowied ź na pytanie nr 1  
 
Zamawiający przewiduje odłożenie urobku na plaży w Dziwnowie 
 
Odpowied ź na pytanie nr 2  
 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę brzmienia jakichkolwiek 
zapisów  w § 7 ust.1 pkt.1  c) we wzorze umowy – Zał ącznik nr 7 do SIWZ.  
 
Odpowied ź na pytanie nr 3  
       
Zgodnie z zapisem w Rozdziale I ust.12 SIWZ Zamawiający nie przewiduje 
możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, tym samym  nie przewiduje się 
rozszerzenia zakresu prac objętych ww. zamówieniem publicznym.  
 
Odpowied ź na pytanie nr 4  
 
Urobek należy odłożyć na plaży w Dziwnowie od km: 389.0 do km: 390.40 
 
Odpowied ź na pytanie nr 5  
 
Kubatura, jaką należy wyczerpać z pola poboru nr 1 została podana w SIWZ 
Rozdział XIV Opis przedmiotu zamówienia pkt 1.1 Pole poboru nr 1 
 
Odpowied ź na pytanie nr 6  
 
Rodzaj sprzętu, jaki może być użyty do pracy na polu poboru nr 2 zależy od 
głębokości w miejscu poboru podanych w Załączniku nr 5 do Opisu przedmiotu 
zamówienia O sposobie dostarczenia refulatu na miejsce odkładu decyduje 
Wykonawca w zależności od posiadanego sprzętu.   
 
Odpowied ź na pytanie nr 7  
 
Wyniki sondażu na wysokości pola odkładu refulatu Zamawiający zamieści na stronie 
internetowej, jako Załącznik nr 6. 
 
Odpowied ź na pytanie nr 8  
 
Nie ma przeciwwskazań dla całodobowej pracy 
 

 


