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dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Zaprojektowanie i 

wykonanie Inwestycji pod nazwą: „Porty Zalewu Szczecińskiego – poprawa 

jakości infrastruktury szansą na rozwój”(dalej zwana „Zamówieniem”) 

 

 

Działając z upowaŜnienia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, 
uprzejmie informuję, iŜ w dniu 30 września 2011 roku wpłynęły do Zamawiającego 
pytania od wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (dalej „SIWZ”). Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity – Dz. U. z 2010, Nr 113, 
poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” oraz pkt 15 części I SIWZ, uprzejmie 
wyjaśniam, co następuje: 
 

1) Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający potwierdza, iŜ przedmiot zamówienia objęty przetargiem 

w zakresie robót w porcie TrzebieŜ, Wolin oraz w BON Szczecin obejmuje 

tylko wykonanie tych robót (zadań), które zostały ujęte przez Zamawiającego 

w przedmiarze dla tych robót? 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający wyjaśnia, Ŝe Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za realizację 

Robót zgodnie z Kontraktem, w tym klauzulą 4.1 akapit trzeci Kontraktu. W 

szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość Robót, 

niezaleŜnie od sposobu ich rozliczania lub wskazania w dokumentach 

kontraktowych, w sposób umoŜliwiający uzyskanie Pozwolenia na 

UŜytkowanie, zgodnie z Kontraktem. 

W przedstawionej przez Wykonawcę ofercie (takŜe cenowej) winny zostać 

uwzględnione wszelkie czynności niezbędne dla wykonania przedmiotu 

zamówienia.  

 

2) Pytanie nr 2: 

Prosimy o podanie jaka część inwestycji jest współfinansowana ze środków 

unijnych. 
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Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający wskazuje, iŜ wartość dofinansowania ze środków unijnych 

wynika z Umowy o dofinansowanie i powszechnie dostępnych informacji. 

 

3) Pytanie nr 3: 

Prosimy o wyjaśnienie czy wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy ( zapisu 

pkt. 20.2 SIWZ) czy charakter ryczałtowo – obmiarowy (Warunki Szczególne 

umowy) 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Zamawiający wyjaśnia, iŜ wynagrodzenie za realizację przedmiotowego 

zamówienia publicznego ma charakter ryczałtowy w zakresie dotyczącym 

maksymalnej kwoty wynagrodzenia, jakie Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

za naleŜyte wykonanie Kontraktu (pkt 20.2 części I SIWZ). 

Dokonywanie obmiarów część Robót słuŜy rozliczeniu części wykonanych 

Robót, o czym stanowi pkt 20.3 części I SIWZ. 

 

4) Pytanie nr 4: 

W zał. nr 1A do SIWZ Zamawiający podaje stawki VAT dla poszczególnych 

typów robót. Czy Zamawiający zatem potwierdza, Ŝe przywołane stawki są 

zgodne z obowiązującymi przepisami prawa? 

Odpowiedź na pytanie nr 4:  

Zamawiający wskazuje, Ŝe pytanie pozostaje nieaktualne z uwagi na 

wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 13.10.2011 r. do pytania nr 1 oraz 

modyfikację zapisów części I SIWZ. 

 

5) Pytanie nr 5: 

W związku z zapisem 20.4 SIWZ prosimy o potwierdzenie, iŜ uŜycie stawek 

ujętych w załączniku nr 1A do SIWZ nie spowoduje odrzucenie oferty. 

Odpowiedź na pytanie nr5:  

Zamawiający wyjaśnia, iŜ pytanie pozostaje nieaktualne z uwagi na 
wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 13.10.2011 r. do pytania nr 2 oraz 
modyfikację zapisów części I SIWZ. 
 

6) Pytanie nr 6: 

W klauzuli 2.1 Warunków Szczególnych jest powiedziane, iŜ Zamawiający 

przekaŜe Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni po wejściu w Ŝycie 

Kontraktu. Czy teren budowy oznacza wszystkie lokalizacje inwestycji.  

Czy Zamawiający na zamiar przekazać wszystkie fronty robót jednocześnie? 

– jeśli nie, prosimy o zmianę zapisu który by uszczegółowił warunki 

przekazania. 

Prosimy o wprowadzenie następującej zmiany: „w terminie 14 dni od 

wydania pozwolenia na budowę”. 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 

Zamawiający wskazuje, Ŝe przekaŜe Wykonawcy prawo władania Terenem 

Budowy zgodnie z treścią klauzuli 2.1 Kontraktu oraz zapisami Załącznika do Oferty. 



13 października 2011  
 

   3 

 

 

7) Pytanie nr 7: 

Prosimy o zmianę terminu czasu na ukończenie, o której mowa w załączniku 

do oferty – dane kontraktowe- z 31 października na 31 grudnia (zgodnie z 

zapisami SIWZ). 

Odpowiedź na pytanie nr 7: 

Zamawiający wskazuje, Ŝe termin realizacji zamówienia wskazany w części I 

SIWZ jako dzień 31 grudnia 2013 roku obejmuje wykonanie Robót w Czasie 

na Ukończenie oraz uzyskanie Pozwolenia na UŜytkowanie w terminie 42 dni 

od zakończenia Czasu na Ukończenie. Biorąc powyŜsze pod uwagę oznaczony 

w Kontrakcie Czas na Ukończenie upływa z dniem 20 listopada 2013 roku, a 

następnie Wykonawca pozostaje odpowiedzialny (działając w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego) za uzyskanie Pozwolenia na UŜytkowanie do dnia 31 

grudnia 2013 roku. Terminy realizacji pozostałych obowiązków Wykonawcy, 

w szczególności w Okresie Zgłaszania Wad zostały określone jednoznacznie w 

SIWZ i Kontrakcie. 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający zmienia treść części II 

SIWZ („Wzór umowy wraz z załącznikami”) poprzez modyfikację treści 

Załącznika do Oferty poprzez nadanie mu treści wskazanej w załączniku nr 1 

do niniejszych wyjaśnień. 

 

8) Pytanie nr 8: 

Prosimy o doprecyzowanie zakresu „Robót Obmiarowych” (1.1.5.10 warunki 

szczególne) – zapisy nie są spójne z terminami uŜytymi w załącznikiem nr 

1A. Czy przywołane elementy mają być traktowane jako cały zakres robót w 

ramach przebudowy infrastruktury dostępowej w porcie TrzebieŜ, Wolin, 

BON? 

Odpowiedź na pytanie nr 8: 

Zamawiający wyjaśnia, Ŝe treść załącznika nr 1A nie stanowi podstawy do 

określenia zakresu Robót, a słuŜy jedynie określeniu stawki podatku od 

towarów i usług VAT zastosowanej dla poszczególnych rodzajów robót. 

W zakresie drugiego zdania pytania Zamawiający podtrzymuje wyjaśnienia 

udzielone na pytanie nr 1 powyŜej. 

 

9) Pytanie nr 9: 

Wykonawca wnosi o przywrócenie klauzuli 1.9 Warunków szczególnych. 

Odpowiedź na pytanie nr 9: 

Zamawiający informuje, Ŝe nie wyraŜa zgody na zmianę Warunków 

Szczególnych Kontraktu poprzez przywrócenie klauzuli 1.9. Jednocześnie 

Zamawiający wskazuje, Ŝe uprawnienia Wykonawcy w związku z zaistnieniem 

zastrzeŜeń do Wymagań Zamawiającego zostały w sposób wyczerpujący 

uregulowane w treści klauzuli 5.1 Kontraktu. 
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10) Pytanie nr 10: 

Wykonawca wnosi o wykreślenie klauzuli 4.1.4 warunków szczególnych oraz 

kar im przypisanych. Zwolnienie zamawiającego z ewentualnych roszczeń 

podwykonawców nie jest zgodny z przepisami prawa. 

Odpowiedź na pytanie nr 10: 

Zamawiający informuje, Ŝe nie wyraŜa zgody na zmianę Warunków 

Szczególnych Kontraktu poprzez wykreślenie klauzuli 4.1.4, której treść 

pozostaje zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa – w 

szczególności art. 392 kc. 

 

11) Pytanie nr 11: 

Prosimy o modyfikację zapisu klauzuli 4.8 na przedstawienie planu BIOZ w 

terminie 7 dni od rozpoczęcia robót budowlanych 

Odpowiedź na pytanie nr 11: 

Zamawiający informuje, Ŝe nie wyraŜa zgody na zmianę klauzuli 4.8 

Kontraktu w sposób wskazany w powyŜszym pytaniu. 

 

12) Pytanie nr 12: 

Prosimy o analogiczną zmianę w klauzuli 4.9 dotyczącej dostarczenia PZJ. 

Odpowiedź na pytanie nr 12: 

Zamawiający informuje, Ŝe nie wyraŜa zgody na zmianę klauzuli 4.9 

Kontraktu w sposób wskazany w powyŜszym pytaniu. 

 

Załączniki: 

- Załącznik do Oferty 

 

Z powaŜaniem, 

                                         Przewodniczący Komisji Przetargowej 

    

                                                    Zenon Kozłowski 

 

 

 

 

 

 

 
 


