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dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Dostawę 4 kpl. pław specjalistycznych typu BC 1242 
wraz z lampą nawigacyjną typu Caramanah 701 ( światło żółte) i osprzętem do 
kotwiczenia.” 

 
Dnia 29.03.2012 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania następującej treści: 
 
Pytanie 1 : 
Nazwa przetargu jednoznacznie definiuje typ pławy nawigacyjnej oraz lampy nawigacyjnej, 
znajdujący się w ofercie jednego producenta – czy Zamawiający dopuszcza dostawę pław 
specjalistycznych równoważnych w stosunku do wyszczególnionych w tytule postępowania 
 
Odpowiedź na pytanie 1  
Tytuł  zamówienia brzmi „Dostawa 4 kpl. pław specjalnych typu BC 1242…. „ co jednoznacznie 
wskazuje na możliwość dostawy pław równoważnych. 
Zamawiający przypomina jednocześnie, że Wykonawca  który powołuje się na rozwiązania 
równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty 
budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (Art. 30 ust. 5 Prawo 
zamówień publicznych).  
 
Pytanie 2 : 
W związku z przywołaniem w SIWZ konkretnego typu pławy nawigacyjnej oraz lampy, celem 
umożliwienia przedstawienia oferty na rozwiązanie równoważne, prosimy o udostępnienie 
dokumentacji technicznej przywołanego w tytule przetargu typy pławy BC 1242 oraz latarni 
typu Carmanah 701. 
 
Odpowiedź na pytanie 2  
Z dokumentacją techniczną zamawianego typu pław BC 1242 oraz głowicy LS 701można się 
zapoznać pod poniższymi linkami: 
http://www.mobilis-sa.com/EN/buoys.html 
http://www.hydrosphereuk.co.uk/products-page.php?Aids-to-Navigation-Products-and-Services-
Buoys-Medium-1.24m-BC-1241-1242-147 
http://www.arduinogenova.com/uk/fanali%20solari/model_702.pdf 
 
Pytanie 3: 
 
Jakiego rodzaju pław wymagający wymaga w dostawie ( kardynale, bezpieczne wody, 
rozgraniczenie toru wodnego, inne – jakie)? 
 
Odpowiedź na pytanie 3 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 4 : 
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Jakiego rodzaju reflektor radarowy wymaga Zamawiający w dostawie wraz z pławami? 
Prosimy o określenie rodzaju materiału, wymagań w zakresie ewentualnej certyfikacji, 
sposobu montażu, miejsca zamontowania na  pławie, wysokości na lustrze wody? 
 
Odpowiedź na pytanie 4 
Reflektor radarowy zgodny z NAVGUIDE Aneks 2 (IALA) –, zasięg 3Mm, materiał – 
aluminium odporne na warunki morskie, umieszczony pod głowicą 
 
Pytanie 5 : 
Jakich wartości wytrzymałości EL, BL oraz SWL wymaga Zamawiający w certyfikatach 
wytrzymałościowych przedstawionych  wraz z ofertą dla uchwytów, korpusu pławy, 
łańcuchów, szakli, krętlików i kotwic betonowych? 
 
Odpowiedź na pytanie 5 
Certyfikaty EL, BL i SWL wystawiają dla producentów morskich pław nawigacyjnych i kotwic,  na 
ich zlecenie,   towarzystwa klasyfikacyjne uznawane w UE np.: Lloyd’s Register Quality 
Assurance, Bureau Veritas lub PRS, a wartości określone są w dokumentacji projektowej. 
Certyfikat daje gwarancję bezpiecznej obsługi pław przy zachowaniu parametrów podanych w 
certyfikacie. 
 
Pytanie 6: 
Prosimy o doprecyzowanie wymaganego certyfikatu testów UV- minimum 500h ekspozycji 
bez zmiany koloru, czy certyfikat ten odnosić się powinien do całości wyposażenia 
dostarczanego w ramach postępowania? 
 
Odpowiedź na pytanie 6 
Certyfikat na trwałość kolorów  PE średniej i dużej gęstości. 
 
Pytanie 7 : 
Czy Zamawiający wymaga przedstawienia wraz z ofertą polskojęzycznych wersji instrukcji 
obsługi wyposażenia dostarczanego wraz z pławami ( np. latarni błyskaczem, panele 
solarne, regulator ładowania, akumulatory)? 
 
Odpowiedź na pytanie 7 
Tak, w celu potwierdzenia spełnienia warunków  rozwiązań równoważnych 
 
Pytanie 8 : 
Czy Zamawiający wymaga przedstawienia wraz z ofertą specyfikacji technicznych 
dostarczanego typu pławy? 
 
Odpowiedź na pytanie 8 
Tak, w celu potwierdzenia spełnienia warunków  rozwiązań równoważnych 
 
Pytanie 9 : 
Prosimy o sprecyzowanie w rozdziale XIV SIWZ Zamawiający wymaga aby korpus pławy 
wykonany był z barwionego polietyleny (LMDPE). Z przedstawionego anglojęzycznego 
skrótu „LMDPE” wynika , iż materiałem zastosowanym do produkcji korpusu pławy jest 
polietylen niskiej gęstości LD- Low Density). Dostępna na stronach producenta 
wyszczególnionej w specyfikacji pławy typu MOBILIS B 1242  broszura informacyjna podaje 
jako materiał wykonania korpusu pławy oraz pływaka „Medium Density Poliethylene” oraz 
:High and Medium Density Poliethylene”. Jakiego rodzaju materiału wymaga Zamawiający – 
polietylenu niskiej, średniej czy wysokiej gęstości (LMDPE, MDPE, HDPE)? 
 
Odpowiedź na pytanie 9 
Materiał korpusu pławy -HDPE i MDPE 
 
Pytanie 10 : 
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W rozdziale VI SIWZ w punkcie 1 Zamawiający odwołuje się do rozdziału V ustępu 1 
punktów 2),3),5) i 6). Prosimy o wyjaśnienie, przywołanym ustępie 1 rozdziału V brak 
odnośnych punktów. Jakich dokumentów wymaga Zamawiający w tym punkcie 
 
Odpowiedź na pytanie 10  
 
Rozdział VI SIWZ  pkt 1 otrzymuje brzmienie : 
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 
pkt 1), SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. 

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 
 

Pytanie 11 : 
W rozdziale VI SIWZ w punkcie 2 Zamawiający odwołuje się do rozdziału V ustęp 1 punktu 
4). Odniesienie to jest nieadekwatne do wymaganych dokumentów. Prosimy o 
doprecyzowanie jakich dokumentów wymaga Zamawiający w przytoczonym punkcie 
rozdziału VI SIWZ ? 
 
Odpowiedź na pytanie 11 : 
 
Rozdział VI SIWZ  pkt 2 otrzymuje brzmienie : 
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale V ust. 2 
pkt 3 SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 
kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy. 

 


