
                     

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE 
Pl. Batorego  4,   70-207 Szczecin 

 
tel.: +48 91 4403523,  fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl 

Znak: PO-II - 370/ZZP-3/11/13 Szczecin, dnia  23.04.2013r. 
     
 
     ODPOWIEDZI NA PYTANIA  
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  
              nieograniczonego na „Sztuczne zasilanie brzegu w Pustkowie 374,05 - 375,05  ” nr  
              sprawy PO-II-370/ZZP-3/11/13 
 
 
Dnia  16 kwietnia 2013r. wpłynęły  do Zamawiającego pytania następującej treści: 

 
W związku z post ępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowad zonego w 
trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zada nia pod nazw ą „Sztuczne 
zasilanie brzegu w Pustkowie km 374,05 - 375,05”, n umer sprawy PO-II-370/ZZP-
3/11/13 zwracamy si ę o udzielenie odpowiedzi na nast ępujące pytania: 
 

 
1) Prosimy o wyja śnienie czy za dat ę zakończenia przedmiotu umowy przyjmuje si ę 

datę zgłoszenia gotowo ści do odbioru ko ńcowego w przypadku odbioru 
bezusterkowego, czy te ż okres odbioru ko ńcowego jest zaliczany do terminu 
wykonania przedmiotu umowy? 

2) Prosimy o potwierdzenie czy oferowana kwota za w ykonanie sztucznego zasilania 
brzegu w Pustkowie, która nale ży wykaza ć w formularzu oferty powinna by ć 
wyliczona w oparciu o kubatur ę 113 000 m3? 

3) Prosimy o potwierdzenie czy wynagrodzenie za wyk onanie przedmiotu umowy 
przywołane w § 5 ust. 1 projektu umowy ma charakter  kosztorysowy? 

4) Prosimy o wyja śnienie czy Zamawiaj ący przewiduje udzielenia zamówienia „z 
wolnej r ęki” na wykonanie robót uzupełniaj ących w przypadku, gdy zaistnieje 
konieczno ść ich wykonania? 

5) Czy w przypadku przedłu żającej si ę procedury przetargowej skutkuj ącej 
przesuni ęciem terminu podpisania umowy, a tym samym rozpocz ęcia robót, 
Zamawiaj ący przewiduje przesuni ęcie terminu zako ńczenia realizacji przedmiotu 
umowy okre ślonego w SIWZ na dzie ń 15.06.2013 r. 

6) W związku z brakiem okre ślenia terminu rozpocz ęcia robót prosimy o 
doprecyzowanie okresu przewidzianego na wykonanie p rzedmiotu umowy. 

7) W związku z zapisem § 4 ust.5 projektu umowy zgodnie z kt órym Wykonawca nie 
może rozpocz ąć robót przed otrzymaniem od Zamawiaj ącego sonda żu 
przedroboczego z miejsca wykonywania robót czerpaln ych oraz pomiaru 
geodezyjnego pla ży, prosimy o podanie terminu przekazania pomiaru 
geodezyjnego pla ży. Czy w przypadku nie przekazania ww. dokumentów w  
określonym przez Zamawiaj ącego terminie, okres realizacji umowy zostanie 
odpowiednio wydłu żony? 

8) Jaka procedur ę przewiduje Zamawiaj ący w przypadku gdy podczas realizacji prac 
objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca napotka na pr zeszkody podwodne 
lub niewybuchy, b ądź inne materiały niebezpieczne, oraz kto b ędzie ponosił 
ewentualne koszty wynikaj ące z wydobycia i utylizacji powy ższych przeszkód oraz 
przestojów sprz ętu? 

9) Czy w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegaj ący si ę o udzielenie 
zamówienia ł ącznie spełniaj ą warunki okre ślone w art. 22 ust.1 ustawy PZP, 
Załącznik nr 2 tj. o świadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków okre ślonych w 
art. 22 ust.1 ustawy Pzp powinien by ć podpisany przez ka żdego z Wykonawców 
składaj ących ofert ę wspóln ą (rozdział II ust.5 pkt 2 a)), czy te ż wystarczaj ące 
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będzie zło żenie wspólnego o świadczenia i podpisanie zał. nr 2 przez Lidera 
Konsorcjum w imieniu Wykonawców składaj ących ofert ę wspóln ą? 

10) Prosimy o potwierdzenie czy w przypadku składan ia oferty wspólnej dokumenty 
wymienione w Rozdziale V ust.2 pkt 5),6),7),8) powi nien zło żyć każdy z 
Wykonawców składaj ących ofert ę wspóln ą. 

11) W Rozdziale VII pkt 8 SIWZ przewidziano zapis d ot. wniesienia zabezpieczenia 
roszcze ń z tytułu r ękojmi za wady na kwot ę wynosz ącą 30% wysoko ści 
zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy. 
Zwracamy uwag ę, iż na roboty pogł ębiarskie w praktyce nie udziela si ę 
zabezpieczenia roszcze ń z tytułu r ękojmi za wady m. in. z uwagi na specyfik ę tych 
prac oraz wyst ępujące uwarunkowania środowiskowe takie jak np. sztormy 
powoduj ące rozmywanie si ę plaż, prądy podwodne powoduj ące ruch rumowiska 
oraz naniosy mog ące spowodowa ć lokalne spłycenia. Ponadto ze wzgl ędu na 
trudno ści zdefiniowania wyst ąpienia wad fizycznych w przedmiocie umowy, 
których nie mo żna by ujawni ć w chwili odbioru robót oraz przypisania, że wady 
wyst ępowały w wykonywanym przedmiocie umowy, na w/w rodz aj usług nie 
udziela si ę zabezpieczenia roszcze ń z tytułu r ękojmi za wady. 
 Wobec powy ższego wnosimy o wprowadzenie zapisu wył ączającego zastosowanie 
zabezpieczenia roszcze ń z tytułu r ękojmi za wady w ramach prac obj ętych ww. 
przedmiotem zamówienia. 

 
 

Działając na podstawie art. 38 ust.1 pkt1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający, w 
związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, wyjaśnia co następuje: 
 

Odpowied ź na pytanie nr 1  
 
Zgodnie z Rozdziałem VII SIWZ – Końcowy termin wykonania zamówienia: do dnia 15 
czerwca 2013 r.  
 
Odpowied ź na pytanie nr 2  
 
Zgodnie z § 1 Wzoru umowy oraz Rozdziałem XIV SIWZ, przedmiotem zamówienia jest 
wydobycie, transport i odłożenie (wraz z formowaniem) osadów dennych na plaży w 
Pustkowie w ilości 113 000 m3. 
 
Odpowied ź na pytanie nr 3  
 
Oferowana cena nie będzie miała charakteru kosztorysowego. 
W  § 5 Wzoru umowy w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu umowy uwzględniona  jest 
cała objętość wyrefulowanego i odłożonego urobku przewidziana przy realizacji niniejszej 
umowy. Określona została w Rozdziale XIV Opis przedmiotu zamówienia SIWZ oraz w § 1 
niniejszego wzoru umowy. 
Natomiast w § 6 Wzoru umowy określone są tylko zasady rozliczania urobku przy 
wystawianiu faktur częściowych i faktury końcowej, co nie zmienia ilości wyczerpanego i 
odłożonego materiału określonego w sposób wyraźny w § 1 umowy. 
 
Odpowied ź na pytanie nr 4  
 

Zgodnie z Rozdziałem 1 pkt 13 SIWZ, oraz zapisem w Ogłoszeniu o wszczęciu 
postępowania zamieszczonym na stronie Urzędu- Zamawiający nie przewiduje możliwości 
udzielania zamówień uzupełniających. 

 
Odpowied ź na pytanie nr 5  
 
Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu zakończenia umowy. 
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Odpowied ź na pytanie nr 6  
 
Zamawiający określił termin zakończenia umowy na dzień 15.06.2013 r. 
 
Odpowied ź na pytanie nr 7  
 
Zamawiający zmienia zapis w § 4 ust.5  wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: 
„5. Wykonawca nie może rozpocząć robót przed otrzymaniem od Zamawiającego sondażu 
przedroboczego z miejsca wykonywania robót czerpalnych” 
 
Zamawiający przekaże sondaż przedroboczy z miejsca wykonywania prac czerpalnych 
przed rozpoczęciem robót. 
 
Odpowied ź na pytanie nr 8  
 
Zamawiający nie przewiduje regulacji umownej w tym zakresie. 
 
Odpowied ź na pytanie nr 9  
 
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp – 
Załącznik nr 2 do SIWZ składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.  
 
Odpowied ź na pytanie 10  
 
W przypadku składania oferty wspólnej dokumenty o których mowa w Rozdziale V ust.2 pkt 
5),6),7),8), składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 
 
Odpowied ź na pytanie 11  
 
 
Zamawiający zmienia zapis w Rozdziale V ust.7 pkt.8 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 
 
8) Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwrócone zostanie Wykonawcy w ciągu 30 
dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez 
Zamawiającego jako należycie wykonanych”. 
 
 
Zamawiający zmienia zapis w  § 8 ust.2 wzoru umowy który otrzymuje brzmienie: 
 
„2. Strony ustalają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwrócone zostanie 
Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i 
przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych” 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
Jacek Cichocki 

Z-ca Dyrektora UMS ds. Technicznych 
 


