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WYJAŚNIENIA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”) 

Numer referencyjny: PO-II-370/ZZP-3/05/12 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji In żyniera w rozumieniu 
Warunków Kontraktowych FIDIC oraz wykonywanie w imi eniu i na rzecz 
Zamawiaj ącego czynno ści i/lub obowi ązków Monitoringu Przyrodniczego  
dla Inwestycji pod nazw ą: „Modernizacja toru wodnego Świnouj ście-Szczecin 
(Kanał Piastowski i Mieli ński) – etap II, strona wschodnia i zachodnia”  

 
 

Działając z upoważnienia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, uprzejmie 
informuję, iż w dniach 6 marca 2012 r. oraz 8 marca 2012 r. wpłynęły do Zamawiającego 
pytania od wykonawców, dotyczące treści SIWZ.  
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych, (tekst jednolity w Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759; z późn. zm. – dalej „PZP”)  
oraz pkt 15 części I SIWZ, uprzejmie wyjaśniam, co następuje: 

1) Pytanie nr 1  

W Części II SlWZ – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, preambuła, pkt 2 
zapisano: 

„prowadzenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego Monitoringu Przyrodniczego 
(monitorowania środowiska wraz z nadzorem) wyłącznie w trakcie realizacji Inwestycji (tj. 
do dnia przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji), zarządzanie procesem inwestycyjnym, 
realizowane przez Inżyniera celem terminowego i bezusterkowego zrealizowania 
przedmiotu Inwestycji.” 

A także w Części II SIWZ – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 2, 
pkt. 1n zapisano: 

„wykonywanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego czynności i/lub obowiązków 
Monitoringu Przyrodniczego zgodnie z Decyzjami, Dokumentami oraz postanowieniami 
niniejszej Umowy” 

W związku z ww. zapisami prosimy o doprecyzowanie zapisów i określenie szczegółowego 
zakresu monitoringu przyrodniczego, który ma być prowadzony w ramach Umowy, gdyż 
obecne zapisy stanowią nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia, co jest niezgodne 
z Ustawą pzp. Zwracamy Państwa uwagę, że Decyzja środowiskowa nie określa 
precyzyjnie zakresu monitoringu przyrodniczego inwestycji i w związku z tym, że istnieje 
bardzo duże prawdopodobieństwo dowolności i uznaniowości RDOŚ co do konieczności 
wykonywania poszczególnych badań w zakresie monitoringu inwestycyjnego 
i zatwierdzenia programu monitoringu, wnosimy o doprecyzowanie w siwz zakresu 
monitoringu z podaniem listy badań wraz z oczekiwaną częstotliwością poszczególnych 
badań. Brak precyzyjnych wymogów i opisu zakresu zamówienia uniemożliwia określenie 
koniecznych do wykonania badań, a co za tym idzie – ich wycenienie i przygotowanie 
oferty. 
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Odpowied ź na pytanie nr 1: 
Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotem umowy zawartej w wyniku udzielenia Zamówienia 
pozostaje świadczenie usług, a nie wykonanie dzieła. Zatem brak jest przesłanek 
dla wskazania konkretnych ilości i rodzajów prac, jakie powinien zrealizować Wykonawca. 
Zakres usług Wykonawcy został określony szczegółowo we wzorze umowy oraz poprzez 
odwołanie do decyzji administracyjnej nr 13 wydanej przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Szczecinie o środowiskowych uwarunkowaniach, z dnia 29 kwietnia 
2010 roku. Obowiązki w zakresie Monitoringu Przyrodniczego wynikają wyłącznie z treści 
przedmiotowego rozstrzygnięcia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Szczecinie oraz jego wytycznych. 
Ponadto Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, organy 
administracji działają na podstawie przepisów prawa, zatem zakres działań, do których 
podejmowania uprawniony pozostaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Szczecinie określają obowiązujące przepisy prawa. 

2) Pytanie nr 2  

W Części II SIWZ - – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Załącznik nr 4 
Decyzje, pkt. 3 Decyzja RDOŚ nr 13 o środowiskowych uwarunkowaniach, z dnia 29 
kwietnia 2010 roku, pkt. II, ppkt. 11 zapisano: 

„zapewnić pobór i przygotowanie próbek do badania urobku zgodnie z metodyką 
zawartą w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 202r., w sprawie 
rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują że urobek jest zanieczyszczony,” 

Prosimy o wyjaśnienie, kto pobiera i jakimi metodami urobek celem stwierdzenia jego 
zanieczyszczenia, a tym samym kwalifikacji pod kątem zdeponowania na polu refulacyjnym 
lub kwalifikacji jako odpad niebezpieczny? Kto wykonuje te badania i kto za nie płaci? 

Odpowied ź na pytanie nr 2: 
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, pozostaje 
zobowiązany do świadczenia usług Monitoringu Przyrodniczego m.in. w zakresie i w sposób 
wskazany w treści decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr 13 
o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29 kwietnia 2010 roku oraz zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 

3) Pytanie nr 3  

W Części II SIWZ - – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Załącznik nr 4 
Decyzje, pkt. 3 Decyzja RDOŚ nr 13 o środowiskowych uwarunkowaniach, z dnia 29 
kwietnia 2010 roku, pkt. IV, ppkt.9Z zapisano: 

„9) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska na podstawie wyników monitoringu może 
podjąć decyzje zobowiązującą do podjęcia dodatkowych działań minimalizujących 
jak również wprowadzić zmiany do zaakceptowanego programu monitoringu” 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wprowadzenia ww. zmian przez Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska i zmiany zakresu usług świadczonych przez Inżyniera w 
ramach umowy, Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego 
(dodatkowego)? 

Odpowied ź na pytanie nr 3: 
Zamawiający wyjaśnia, iż zakres usług Wykonawcy dotyczących Monitoringu 
Przyrodniczego został określony we wzorze umowy (por. m.in. § 2 ust. 1 lit. n), § 2 ust. 2 
wzoru umowy). W szczególności Zamawiający odwołał się do decyzji organu administracji 
publicznej - decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr 13 
o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29 kwietnia 2010 r. – określającej obowiązek, 
zakres oraz sposób realizacji obowiązków dotyczących monitorowania środowiska 
i nadzoru przyrodniczego. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że w treści pkt 7 Instrukcji dla 
Wykonawców (dalej „IDW”) stanowiącej cześć I SIWZ, wyraźnie wskazano, iż Zamawiający 
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nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. Ewentualna konieczność udzielenia 
zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP będzie 
każdorazowo analizowana przez Zamawiającego wyłącznie w przypadku wypełnienia 
przesłanek wskazanych w treści art. 67 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP. 

4) Pytanie nr 4  

W Części II SIWZ – Załącznik nr 6 pkt 1 i) zapisano: 
„program Monitoringu Przyrodniczego, zaakceptowany przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Szczecinie” 
Natomiast w OPZ, str. 12 p.2.3.3 Prowadzenie Monitoringu (…) w szczególności w p. 1 
zapisano: 

1) sporządzenie Programu Monitoringu, zgodnie z wytycznymi Decyzji, (…), a także 
przedłożenie Programu Monitoringu do zaakceptowania przez Zamawiającego – 
w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy oraz uzyskanie akceptacji 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, 

Z uwagi na fakt, iż Program Monitoringu stanowi część Raportu Wstępnego IK, który winien 
zostać złożony w terminie 30 dni od zawarcia Umowy i znanymi z doświadczenia 
procedurami ustaleń Programu Monitoringu z RDOŚ (który to okres – z przyczyn 
niezależnych od Inżyniera – może być znacznie dłuższy niż 30 dni) wnosimy o zmianę 
zapisów Załącznika nr 6 do Umowy poprzez wykreślenie z p. 1 i) zdania: „zaakceptowany 
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie”. 

Odpowied ź na pytanie nr 4: 
Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP dokonuje zmiany wzoru 
umowy stanowiącego część II SIWZ poprzez: 

a) modyfikację postanowień pkt 1 lit. i) załącznika nr 6 do wzoru umowy i nadanie mu 
następującego brzmienia: 
„program Monitoringu Przyrodniczego” 

b) modyfikację postanowień pkt 2 części oznaczonej jako „Monitoring Przyrodniczy 
(monitoring środowiska wraz z nadzorem przyrodniczym)” ppkt 2) lit. a. załącznika nr 5 
do wzoru umowy i nadanie mu następującego brzmienia: 
„sporządzenie Programu Monitoringu zgodnie z wytycznymi określonymi w Decyzji, 
w treści którego wskazana zostanie metodologia, zakres, sposób, terminy 
wykonywania badań, zasady sprawozdawczości monitoringu przyrodniczego 
środowiska na terenie Inwestycji oraz terenie, na który Inwestycja może oddziaływać, 
a także przedłożenie Programu Monitoringu do zaakceptowania przez Zamawiającego 
– w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy oraz uzyskanie, 
w terminie 60 dni od dnia zawarcia Umowy, akceptacj i Programu Monitoringu 
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, ” 

5) Pytanie nr 5  

W Ogłoszeniu o wszczęciu postępowania zapisano: 
Termin wykonania zamówienia: 31 miesięcy od dnia zawarcia umowy z wybranym 
Wykonawcą. 

Jak wynika z harmonogramu Robót - budowa zakończy się w grudniu 2014. Natomiast 
w Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 2, pkt. 1 j 
zapisano: 

„nadzór nad usunięciem wad przedmiotu Inwestycji" 
Prosimy o potwierdzenie czy usługa IK obejmuje również okres zgłaszania wad? Jeśli tak, to 
jak długo będzie trwał OZW i czy wynagrodzenie ryczałtowe Inżyniera obejmuje ten okres ? 

Odpowied ź na pytanie nr 5: 
Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia oraz zakres Umowy nie obejmuje 
świadczenia przez Wykonawcę (Inżyniera) usług w Okresie Zgłaszania Wad. 
Postanowienie § 2 pkt j) wzoru umowy stanowiącej część II SIWZ dotyczy nadzoru nad 
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usuwaniem wad przedmiotu Inwestycji w trakcie jej realizacji. 

6) Pytanie nr 6  
W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 1 ust. 3 - 
(definicja Kontraktu) - celem uniknięcia wątpliwości, wobec różnych tłumaczeń prosi się 
o uzupełnienie zapisu wskazaniem autora tłumaczenia (SIDIR? Cosmopoli?) 

Odpowied ź na pytanie nr 6: 
Zamawiający wyjaśnia, że opisane w treści § 1 pkt 3 wzoru umowy, tłumaczenie czwartego 
wydanie niezmienionego „Warunków Kontraktowych dla robót inżynieryjno-budowlanych 
projektowanych przez zamawiającego” z 2008 roku zostało opracowane przez 
Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców. W roku 2008 nie zostało 
opracowane żadne wydanie „Warunków Kontraktowych dla robót inżynieryjno-budowlanych 
projektowanych przez zamawiającego” przez Cosmopoli. 

7) Pytanie nr 7  
W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 1 ust. 24 

„24) Dokumentacja In żyniera - oznacza (...) projektów, wynalazków lub prac Inżyniera 
dołączona do dokumentów, lub do której te dokumenty się odnoszą". 

Wnosimy o wykreślenie słowa „wynalazków”. 

Odpowied ź na pytanie nr 7: 
Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP dokonuje zmiany wzoru 
umowy stanowiącego część II SIWZ poprzez modyfikację postanowień § 1 pkt 24) wzoru 
umowy i nadanie mu następującego brzmienia: 
„24) Dokumentacja Inżyniera - oznacza wszystkie kosztorysy, broszury, materiały, arkusze 
CAD i obliczenia, projekty, wykresy, rysunki, modele, notatki ze spotkań, zdjęcia, plany, 
programy, sprawozdania, protokoły, wyceny oraz wszelkie inne materiały zachowane 
w formie elektronicznej lub w inny sposób przygotowane przez Inżyniera, w związku 
i na użytek Inwestycji (zarówno wykonane, jak i dopiero planowane), a ponadto 
dokumentację wszelkich poprawek oraz uzupełnień, jak również wszelkich projektów lub 
prac Inżyniera, dołączoną do dokumentów, lub do której te dokumenty się odnoszą.” 

8) Pytanie nr 8  
W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Paragraf 2, pkt. 1 d) 
oraz w Paragraf 3 pkt. 1 zapisano: 

„przedstawianie i wyjaśnianie Wykonawcy, Projektantowi i innym podmiotom, którym 
zostało powierzone wykonywanie usług na rzecz Zamawiającego w związku z realizacją 
Robót, warunków określonych w Dokumentach oraz poleceń, wskazówek, instrukcji 
Zamawiającego, a także monitorowanie ich wykonywania." 
Wnosimy o usunięcie ww. zapisów bądź zmianę zapisu „przedstawianie i wyjaśnianie" 
na słowa „opiniowania dokumentów". Inżynier nie może być stroną prezentującą 
i interpretującą zapisy nie przygotowane przez niego. Prosimy o sprecyzowanie pojęcia 
„monitorowanie" w kontekście ww. zadań, a także doprecyzowanie pojęcia „usług" - 
obecnie zapisy te są nieprecyzyjne i niezgodne z pzp (precyzyjność opisu przedmiotu 
zamówienia). 

Odpowied ź na pytanie nr 8: 
Zamawiający wyjaśnia, że na podstawie postanowienia § 2 ust. 1 pkt d) oraz § 3 pkt 1 
wzoru umowy Wykonawca (Inżynier) pozostaje zobowiązany do przedstawiania 
i wyjaśniania warunków określonych w Dokumentach zgodnie z Kontraktem oraz 
po uzgodnieniu z Zamawiającym. 
Ponadto Zamawiający wskazuje, iż pojęcia „monitorowanie” oraz „usługi” wskazane 
w cytowanym postanowieniu wzoru umowy należy rozumień zgodnie z ich wykładnią 
językową. Według Słownika Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN: 

a) „monitorowanie” oznacza stałą obserwacja i kontrolę jakichś procesów lub zjawisk, 
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b) „usługi” oznaczają działalność gospodarczą służącą do zaspokajania potrzeb ludzi. 

9) Pytanie nr 9  
W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 3, pkt. 7 
zapisano: 

„uczestniczenia w negocjacjach z Wykonawca, podmiotami z którymi zawierać on będzie 
umowy przedmiotem których jest realizacja Robót, jak również z podmiotami, z którymi 
Zamawiający zamierza zawrzeć odrębna umowę dotyczącą Inwestycji" 
Prosimy o wyjaśnienie w jakim charakterze ma występować IK w tychże negocjacjach, 
zwłaszcza w negocjacjach prowadzonych przez Wykonawcę Robót z podmiotami, 
z którymi zawierać będzie umowy przedmiotem których jest realizacja Robót? 

Odpowied ź na pytanie nr 9: 
Zamawiający wskazuje, że na podstawie postanowień umowy, w toku negocjacji 
prowadzonych przez Wykonawcę Robót z podmiotami, z którymi zawierać będzie umowy 
przedmiotem których jest realizacja Robót, Inżynier występuje jako podmiot nadzorujący 
realizację Inwestycji w imieniu Zamawiającego, zobowiązany w szczególności 
do zabezpieczenia interesów prawnych Zamawiającego związanych z odpowiedzialnością 
wynikającą z treści art. 6471 kodeksu cywilnego. 

10) Pytanie nr 10  
W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 3, pkt. 10 
zapisano: 

„zorganizowania i stałego utrzymywania w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 9 
biura Inżyniera na terenie Inwestycji w pomieszczeniach zapewnionych przez 
Wykonawcę oraz w siedzibie Zamawiającego (rozumianej jako teren miasta Szczecin)" 

Prosimy o wyjaśnienie czy IK ma posiadać 2 biura - jedno na budowie i drugie na terenie m. 
Szczecina i czy zgodnie z zapisami SST 17.00 Zaplecze Zamawiającego (Inżyniera 
Kontraktu) dla Wykonawcy Robót Budowlanych koszt wykonania, urządzenia i najmu biura 
Inżyniera tj ustawienia i demontażu 3 kontenerów biurowych, kontenera sanitarnego, 
wykonania przyłączy elektrycznego, wodnego i telefonicznego będzie kosztem Wykonawcy 
Robót, a nie Inżyniera ? 

Odpowied ź na pytanie nr 10: 
Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca (Inżynier) pozostaje zobowiązany do posiadania 
jednego biura na terenie Inwestycji oraz jednego biura na terenie miasta Szczecina. Koszty 
związane z zapewnieniem pomieszczeń na biura Inżyniera na terenie Inwestycji zostaną 
rozliczone zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej SST 17.00. 

11) Pytanie nr 11  
W Części II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Paragraf 6, pkt. 8 
zapisano: 

„Inżynier zapewni, aby Kierownik Personelu Inżyniera oraz Zastępca Kierownika 
Personelu In żyniera pozostawał na stałe w miejscu siedziby Zamaw iającego (tj. 
w obrębie miasta Szczecina) przez cały Okres Obowiązywania Umowy lub w miejscu 
zapewniającym mu stawienie sie na każde wezwanie Zamawiającego w Szczecinie lub 
na terenie Inwestycji w czasie nie przekraczającym 2 godzin." 

Prosimy o zmianę zapisu na treść „Inżynier zapewni, aby Kierownik Personelu Inżyniera lub 
Zastępca Kierownika Personelu Inżyniera (...)" gdyż biorąc pod uwagę funkcje obu 
stanowisk uważamy, że bez szkody dla projektu możliwe będą sytuacje, gdy danego dnia 
na budowie będzie albo KPI, albo jego Zastępca. 

Odpowied ź na pytanie nr 11: 
Zamawiający wyjaśnia, że nie dokonuje zmiany postanowień wzoru umowy w zakresie 
zaproponowanym przez Wykonawcę w niniejszym pytaniu. 
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12) Pytanie nr 12  
W Części II SWIZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego paragraf 12 ust. 1 pkt 
b) - wnosi się o wykreślenie słowa „wszczęcia wobec niego postępowania egzekucyjnego" - 
stan taki nie jest w żadnej mierze równoznaczny ze „stwierdzeniem niewypłacalności 
Inżyniera", tym bardziej, że w przypadkach przewidzianych procedurą cywilną może 
nastąpić egzekucja zobowiązań spornych nawet nieprawomocnie zasądzonych, 

Odpowied ź na pytanie nr 12: 
Zamawiający wyjaśnia, że nie dokonuje zmiany postanowień wzoru umowy w zakresie 
zaproponowanym przez Wykonawcę w niniejszym pytaniu. 

13) Pytanie nr 13  
W Części II SIWZ - Załącznik nr 5 pkt. 2, część: Nadzorowanie, ppkt 20) i 21) zapisano: 

20) bieżące zgłaszanie nadzorowi autorskiemu zastrzeżeń i ewentualnych zmian, 
wprowadzonych przez Zamawiającego i/lub Wykonawcę; 
21) dokonywanie stosownych uzgodnień z nadzorem autorskim oraz egzekwowanie 
uzupełnień w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego; 

Prosimy o potwierdzenie, że IK będzie miał stosowne pełnomocnictwa do uzgodnień oraz 
zgłoszeń dla nadzoru autorskiego. 

Odpowied ź na pytanie nr 13: 
Zamawiający potwierdza, że udzieli Wykonawcy (Inżynierowi) odpowiednich pełnomocnictw 
niezbędnych do realizacji obowiązków wynikających z Umowy i związanych 
z dokonywaniem uzgodnień i zgłoszeń podmiotowi pełniącemu nadzór autorski.  

14) Pytanie nr 14  
W Części II SIWZ - Załącznik nr 5 pkt. 2, część: Zarządzanie i Koordynowanie, ppkt 7) 
zapisano: 

„w razie konieczności, wyjazdy w celu konsultacji z podmiotami trzecimi, w tym: 
działającymi w ramach Umowy o dofinansowanie; koszty takich wyjazdów będą 
pokrywane przez Inżyniera w ramach wynagrodzenia umownego; 

Prosimy o podanie ilości oraz miejsc takich wyjazdów. 

Odpowied ź na pytanie nr 14: 
Zamawiający wyjaśnia, że ilość oraz miejsca wyjazdów w celu konsultacji z podmiotami 
trzecimi wynikać będą z zakresu niezbędnego do należytego wypełnienia m.in. postanowień 
Umowy o dofinansowanie, zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, wytycznych 
Instytucji Zarządzającej i innych organów administracji. 

15) Pytanie nr 15  
W Części II SIWZ - Załącznik nr 5 pkt. 2, część: Zarządzanie i Koordynowanie 20) 
zapisano: 

„prowadzenie monitoringu, raportowania, przygotowywania danych i informacji dla 
ewentualnych kontroli w zakresie Inwestycji. Inżynier będzie także, na polecenie 
Zamawiającego, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, przygotowywał, 
udostępniał i kompletował wszelkie dokumenty niezbędne dla wszelkich kontroli, jakim 
będzie podlegał Zamawiający w zakresie Inwestycji i udzielał wszelkich niezbędnych 
wyjaśnień instytucjom kontrolującym, jeżeli będzie to konieczne,; 

Prosimy o podanie zakresu i formy dokumentów jakie należy przygotować dla ewentualnych 
kontroli. Ww. opis nie stanowi precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia. 

Odpowied ź na pytanie nr 15: 
Zamawiający wyjaśnia, że na mocy wskazanego postanowienia wzorca umowy, 
Wykonawca (Inżynier) pozostaje zobowiązany do przygotowywania dokumentów 
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związanych z realizacją Inwestycji na potrzeby związane z kontrolami przeprowadzanymi 
na podstawie przepisów prawa oraz w związku z Umową o dofinansowanie. 

16) Pytanie nr 16  
W Części II SIWZ - Załącznik nr 6 pkt. 2 zapisano: 

„Raporty miesięczne za okres każdego miesiąca kalendarzowego, przedkładane 
Zamawiającemu nie później, niż 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu 
sprawozdawczym." 

Z uwagi na fakt, iż Raport IK bazuje na Raporcie Wykonawcy, który zwyczajowo 
w kontraktach na Roboty, jest zobligowany do przedłożenia raportu miesięcznego do 7 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym, wnosimy o zmianę terminy 
przekazania w/w Raportu przez Inżyniera do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu 
sprawozdawczym. 

Odpowied ź na pytanie nr 16: 
Zamawiający wyjaśnia, że nie dokonuje zmiany postanowień wzoru umowy w zakresie 
zaproponowanym przez Wykonawcę w niniejszym pytaniu. 

17) Pytanie nr 17  
W Części II SIWZ - Załącznik nr 5 do Umowy, pkt. 2 Nadzorowanie, ppkt. 7 zapisano 

7. Zapewnienie codziennego nadzoru inwestorskiego, potwierdzonego wpisami na listę 
obecności dostępnej do wglądu w biurze Inżyniera 

Czy zapis ten oznacza, że wszyscy inspektorzy nadzoru zobowiązani będą do codziennej 
obecności na budowie czy też ich obecność będzie wymagana wtedy gdy będą 
wykonywane roboty danej branży? 

Odpowied ź na pytanie nr 17: 
Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca (Inżynier) pozostaje zobowiązany do zapewnienia 
nadzoru inwestorskiego odpowiedniego do stanu realizacji Robót. 

18) Pytanie nr 18  
W Części II SIWZ - Załącznik nr 5 do Umowy, pkt. 2 Nadzorowanie, ppkt. 28 zapisano  

„28) sprawdzanie, pod względem merytorycznym i formalnym, uprawnień i dokumentów, 
takich jak: przynależność do izby samorządu zawodowego, ubezpieczenie kierownika 
budowy i kierowników robót Wykonawcy, potwierdzone pisemna notatką, załączoną do 
Raportu Miesięcznego"; 

Naszym zdaniem Inżynier nie ma on możliwości badania takowych uprawnień pod 
względem merytorycznym, a jedynie formalnym (nie ma uprawnień do badania statutu izb 
samorządu zawodowego). Może jedynie oceniać prawidłowość stosownego zaświadczenia. 
W związku z powyższym wnosimy o zmianę ww. zapisów 

Odpowied ź na pytanie nr 18: 
Zamawiający wskazuje, że nie uwzględnia wniosku Wykonawcy (Inżyniera) dotyczącego 
zmiany zapisów wzorca umowy w zakresie wskazanym w niniejszym pytaniu. 
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zakres zobowiązań Wykonawcy (Inżyniera) 
wynikający z treści przytoczonego postanowienia wzoru umowy, obejmuje badanie 
uprawnień i dokumentów pod względem spełniania przez nie wymogów formalnych oraz 
w zakresie merytorycznym - pod względem zgodności z wymogami zawartymi 
w Kontrakcie, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub przepisów prawa. 

19) Pytanie nr 19  
W Części II SIWZ - Załącznik nr 5 do Umowy, pkt. 2 Nadzorowanie, ppkt. 46 zapisano  

„46) pisemne opiniowanie wystąpień Wykonawcy wraz z pisemna analizą skutków 
finansowych, formalnych i prawnych dla Kontraktu i Zamawiającego; Inżynier przekaże 
Wykonawcy decyzje Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 10 dni, liczonych od 
dnia wystąpienia Wykonawcy" 
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Wnosimy o uzupełnienie zapisów poprzez dodanie „pod warunkiem zajęcia stanowiska 
przez Zamawiającego w terminie umożliwiającym wykonanie tego obowiązku przez 
Inżyniera w ww. terminie". 

Odpowied ź na pytanie nr 19: 
Zamawiający wskazuje, że nie uwzględnia wniosku Wykonawcy (Inżyniera) dotyczącego 
zmiany zapisów wzorca umowy w zakresie wskazanym w niniejszym pytaniu. 
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią postanowienia § 4 ust. 2 wzoru 
umowy, wszelkie stanowiska lub decyzje Zamawiającego będą przekazywane Wykonawcy 
(Inżynierowi) w terminach umożliwiających wykonanie umowy przez Wykonawcę 
(Inżyniera). 

20) Pytanie nr 20  
W Części II SIWZ - Załącznik nr 5 do Umowy, pkt. 2 Nadzorowanie, ppkt. 70 zapisano 

„70) bieżącego - minimum raz w miesiącu - przygotowania dokumentacji fotograficznej 
budowy oraz danych do celów informacyjnych" 

Wnosimy o określenie zakresu wymaganej dokumentacji oraz sprecyzowanie co oznacza 
sformułowanie „dane do celów informacyjnych". 

Odpowied ź na pytanie nr 20: 
Zamawiający wyjaśnia, że zakres wymaganej dokumentacji oraz dane do celów 
informacyjnych, o których mowa w przytoczonym postanowieniu wzoru umowy, rozumiane 
są jako zakres niezbędny do sporządzania Raportów, weryfikowania poprawności 
realizowanych Robót oraz wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z Umowy 
o dofinansowanie. 

21) Pytanie nr 21  
W Części II SIWZ - Załącznik nr 5 do Umowy, pkt. 2 Zarządzanie i Koordynowanie, ppkt.7 
zapisano 

„7) w razie konieczności, wyjazdy w celu konsultacji z podmiotami trzecimi, w tym 
działającymi w ramach Umowy o dofinansowanie; koszty takich wyjazdów będą 
pokrywane przez Inżyniera w ramach wynagrodzenia umownego". 

Prosimy o określenie kosztów czyich wyjazdów dotyczy ten zapis - czy tylko Inżyniera? 

Odpowied ź na pytanie nr 21: 
Zamawiający wyjaśnia, że przytoczony zapis wzoru umowy dotyczy kosztów wyjazdu 
Inżyniera. 

22) Pytanie nr 22  
W Części II SIWZ - Załącznik nr 5 do Umowy, pkt. 3 Podstawowe zadania Inżyniera oraz 
działania po wystawieniu Świadectwa Przejęcia do dnia uzyskania ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji, ppkt. 7 zapisano  

„7) zarekomendowanie zwrotu zobowiązań” 
Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy ww. zapis. 

Odpowied ź na pytanie nr 22: 
Zamawiający wyjaśnia, iż przytoczony w niniejszym pytaniu zapis wzoru umowy dotyczy 
zwrotu zobowiązań określonych w postanowieniach Kontraktu (np. zwrot części 
Zabezpieczenia). 

 
 

Podpisał 
 

Przewodnicz ący Komisji Przetargowej 

Jacek Cichocki 


