Gdynia, 02.07.2013

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetarg na modernizację i remont Nabrzeża Slipowego basenu B w porcie Hel,
ogłoszenie o zamówieniu nr 118643 - 2013

Odpowiedzi na pytania

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, działając jako Zamawiający w niniejszym
postępowaniu na podstawie art. 38 Pzp informuje, iż wpłynęły do Zamawiającego zapytania
Wykonawcy dot. przedmiotu zamówienia. Zamawiający zamieszcza poniżej zapytania
wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1:
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie czy należy złożyć do
oferty harmonogram rzeczowo – finansowy zgodnie z zapisem §7 ust. 2 wzoru umowy, gdyż
taki obowiązek jednoznacznie nie wynika z rozdziału X ust. 3 SIWZ [Opis sposobu
przygotowania oferty]
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wskazuje iż harmonogram rzeczowo finansowy należy złożyć w terminie 7 dni
od podpisania umowy. Treść umowy zostanie ujednolicona w tym zakresie.
Pytanie 2:
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o ujednolicenie zapisów SIWZ w
zakresie obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wskazuje, iż Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dot. dokumentów z
30.12.2009 r zostało przywołane w pkt VI ppkt 4 i dotyczy jedynie pkt 1 lit c czyli dowodów
potwierdzających wykonanie robót w sposób należyty i zgodny z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone. Odwołanie to jest zgodne z par. 8 Rozporządzenia dot.
dokumentów z 2013r, przywołanego w pytaniu Wykonawcy:
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W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wykonawca, w miejsce
poświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, może przedkładać
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług oraz wykonanie robót
budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone
w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
Pytanie 3:
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o zmianę kary umownej za spóźnienie na
karę umowną za zwłokę w §15 ust. 1 pkt)1 wzoru umowy, zgodnie poniższym zapisem:
„Zamawiający może żądać od wykonawcy zapłaty kar umownych: w przypadku
niedotrzymania przez wykonawcę terminu realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 0,1%
wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapis siwz i nie wprowadza zmian w zakresie powyższego pytania.

Pytanie 4
Prosimy o uszczegółowienie dokumentacji projektowej w zakresie odwodnienia liniowego, Do
prawidłowej wyceny niezbędne są informacje dotyczące gabarytów korytek, klasy wytrzymałości
kanału, czy ruszt ocynkowany (wspomniany w ST) Jest wrażliwy na pracę w warunkach
zasolenia itp.
Odpowiedź Zamawiającego:
W STWiOR dla Hydrotechniki omyłkowo znalazł się zapis dotyczący odwodnienia
liniowego. Odwodnienie takie nie zostało zaprojektowane z uwagi na fakt iż nie zmieniamy
kształtu terenu, a dotychczas wody opadowe odprowadzane były do istniejącego, działającego
systemu administrowanego przez Port Wojenny w Helu. Projektowane prace nie zmieniają
dotychczas działającego systemu odwodnieniowego. Zamawiający usuwa z dokumentacji
informację nt odwodnienia.
Pytanie 5
W Specyfikacji Technicznej dot. odwodnienia zapisano: „W skład elementów systemu
odwodnień liniowych wchodzą ponadto akcesoria uzupełniające w postaci studzienek z
koszem osadniczym, ścianek zamykających, oraz kotew i śrub". Prosimy o określenie ilości i
udostępnienie rysunków z charakterystyką wymienionych elementów.
Odpowiedź Zamawiającego:
Odpowiedz jak dla poprzedniego pytania dot. odwodnienia.
Pytanie 6
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Czy zakres robót obejmuje wykonanie umocnienia dna workami z piaskiem na geowłókninie
(rys.04 Przekrój H)? Czy umocnienie dna powinno być wykonane jako zasyp kruszywem o frakcji
32-65 mm (rys. 08 Umocnienie dna)? Które rozwiązanie jest prawidłowe?
Odpowiedź Zamawiającego:
Umocnienie powinno być wykonane jako zasyp kruszywem.
Pytanie 7
Prosimy o udostępnienie rysunku krawężnika gumowego.
Odpowiedź Zamawiającego:
Dodano na stronie Zamawiającego MSPiR.
Pytanie 8
Prosimy o uzupełnienie SIWZ o dokumentacją projektową branży wodno - kanalizacyjnej i
elektrycznej wymienionej w Opisie Technicznym Dokumentacji Projektowej Remontu
Nabrzeża... pkt. 6.2 Opis konstrukcji -podpunkt: Projektowane konstrukcje poza
hydrotechniczne w pasie technicznym nabrzeża
Odpowiedź Zamawiającego:
Dodano na stronie MSPiR.
Pytanie 9
W przedmiarze sanitarnym występują rury preizolowane, w projekcie rury PE nieizolowane.
Jakie rury zastosować ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Należy zastosować rury zgodnie z dokumentacja projektową PE80 SDR 17 (PN10) o
średnicy Æ63
Pytanie 10
Na rysunku S2 węzeł W1 nie ma odniesienia w profilu. Brak rysunków pozostałych węzłów.
Odpowiedź Zamawiającego:
Węzeł W1 zaznaczono na rysunku S1 plan sytuacyjno – wysokościowy. Na profilu znajduje
się w 0,656 hektometrze. Węzeł W wykonać poprzez trójnik równoprzelotowy Æ63 łączony
poprzez złączki ciśnieniowe z zasuwą odcinająca na odejściu.
Pytanie 11
Brakuje rzutu przyłącza wodociągowego - nie można określić parametrów kształtek.
Odpowiedź Zamawiającego:
Rzut przyłącza stanowi plan sytuacyjno wysokościowy rys. S1. Rysunek S1 jest
wystarczający dla określenia wymaganych kształtek w celu wykonania przedmiotu
zamówienia i skalkulowania ceny.
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Pytanie 12
Co jest odbiornikiem przyłącza wodociągowego ? W jaki sposób mają być wykonane ujęcia
wody ? Czy to będą kolumny ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Przyłącza należy zakończyć we wnękach zaworem odcinającym kulowym z przyłączem na
szybkozłączkę np. jak do węża strażackiego. Na 1,0 m przed wyprowadzeniem rury we wnęce
przejść z PE na rurę stalową DN50.

Pytanie 13
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentacje projektową
i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś
brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie
obciąża Wykonawcy.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający oświadcza, iż przygotowując postępowanie uzyskał wszelkie informacje do
jego przygotowania, oraz powierzył wykonanie dokumentacji profesjonalnym podmiotom i
osobom posiadającym stosowne doświadczenie i uprawnienia. Do siwz załączono całą
dokumentację będącą w posiadaniu zamawiającego.
Pytanie 14
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania
zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych
braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający potwierdza posiadanie wymaganych decyzji i uzgodnień.
Pytanie 15
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania
nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana
inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający potwierdza posiadanie prawa dysponowania nieruchomością na cele
budowlane.
Pytanie 16
Prosimy o potwierdzenie, że cena oferty pozostaje stała w zakresie robót ujętych w
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dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a
ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z
realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na
podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów
niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania oraz że w przypadku konieczności
wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę, iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli
strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.", to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt
prac, o których mowa w treści tego przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w
dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania na podstawie
dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji przetargowej oraz odbytej wizji lokalnej,
nie obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji
przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do
przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji
projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania byłoby sprzeczne z art.
140 ust. 3 PZP w związku z art. 58 § l KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu
zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w opisie przedmiotu zamówienia nie są objęte
ceną oferty.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podkreśla, iż par. 13 ust. 10 i 11 wskazuje sytuację w której przewiduje się
zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy. Jednocześnie podkreślamy, iż charakter
ryczałtowy wynagrodzenia charakteryzuje się ryzykiem, które zgodnie z tzw. Nowym
podejściem do zamówień publicznych, wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty.
Pytający w treści pytania odniósł się do zakresu: „zakres robót, których wykonanie okazało
się konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności
niemożliwych wcześniej do przewidzenia.” Wskazana sytuacja, co do zasady,
wyczerpywałaby przesłanki określone w art. 67 Pzp dot zamówienia dodatkowego, jednakże
w przypadku wystąpienia wskazanej sytuacji owa nieprzewidywalność poddana zostałaby
szczegółowej weryfikacji przez strony umowy i nie może prowadzić do objęcia w ramach
zamówienia dodatkowego prac uwzględnionych w zamówieniem podstawowym.
Przypomina się ponadto, iż weryfikacja zostanie dokonana z uwzględnieniem
profesjonalnego charakteru wykonawców posiadających wymagane doświadczenie w
realizacji zadań hydrotechnicznych, co znacznie ogranicza zakres i wystąpienie sytuacji
nieprzewidywalnych.
Pytanie 17
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie
zinwentaryzowane instalacje, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji
projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku
konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dochował należytej staranności w przygotowaniu postępowania i dokumentacja
winna odzwierciedlać stan faktyczny. Kwestia dodatkowego wynagrodzenia została już
wyjaśniona przez Zamawiającego w odpowiedzi na jedno z poprzednich pytań. Wydłużenie
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terminu realizacji może nastąpić jedynie w sytuacji uzasadniającej przesuniecie terminu
realizacji z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy. Do wzoru umowy zostanie
wprowadzony stosowny zapis.
Pytanie 18:
Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty
o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem
terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie móg ł
realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w
dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wskazuje, iż termin realizacji może zostać wydłużony w sytuacji określonej w
umowie. Kwestia dodatkowego wynagrodzenia nie związana z wprowadzeniem zmian w
projekcie będzie każdorazowy rozpatrywana na gruncie art. 67 Pzp i regulacji dot.
zamówienia dodatkowego. Jednocześnie podkreślany, iż z uwagi na profesjonalny charakter
wykonawców i ich doświadczenie, a także prowadzenie robót w miejscowości prowadzenia
działań wojennych, znacznie ograniczony jest zakres i możliwość wystąpienia sytuacji
nieprzewidywalnych.
Pytanie 19:
Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w
dokumentacji warunków geologicznych, wodnych lub gruntowo-wodnych, w szczególności
w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie
przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ
dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Odpowiedź Zamawiającego:
Wg dokumentacji postępowania nie jest koniecznym prowadzenie robót odwodnieniowych.
Pytanie 20:
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie
opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i
stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót
wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zmian w projekcie dot. par. 13 ust. 10 wzoru umowy.
Pytanie 21
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku opóźnienia w wydaniu lub odmowy
wydania niezbędnych do prowadzenia robót zgód, decyzji lub uzgodnień przez
podmioty trzecie, będzie to
skutkowało
stosownym przedłużeniem terminu
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wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować
robót z tej przyczyny.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wskazuje iż posiada wymagane przepisami prawa uzgodnienia i decyzje i nie
przewiduje się ryzyka opóźnienia realizacji z tego powodu.
Pytanie 22
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT
mającej zastosowanie do przedmiotu zamówienia, cena jednostkowa netto oferty
pozostanie niezmienna, a od dnia wejścia w życie nowej stawki podatku,
Wykonawca będzie na fakturze doliczał do wartości netto wykonanych robót
podatek VAT obliczony przy zastosowaniu stawki VAT obowiązującej na dzień
wystawienia faktury.
Odpowiedź Zamawiającego:
O tym stanowi par. 13 ust. 9 wzoru umowy.
Pytanie 23
W nawiązaniu do treści Rozdz. III pkt 3 SIWZ w związku z zapisem § 13 ust. K) wzoru
umowy, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę wyceny oferty, Wykonawca
otrzyma
dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych
lub
zamiennych, a termin
realizacji przedmiotu zamówienia ulegnie stosownemu
wydłużeniu.
Odpowiedź Zamawiającego:
Kwestię tę wyjaśnia par. 13 ust. 10 wzoru umowy. W sytuacjach nie objętych par. 13 ust. 10
wzoru umowy zastosowanie będzie miał art. 67 Pzp i regulacja dot. zamówień
dodatkowych.
Pytanie 24
W nawiązaniu do treści p 4 ust. 7 pkt. 9) wzoru umowy, prosimy o wyjaśnienie, na czym
ma polegać uczestniczenie wykonawcy w postępowaniu w sprawie wydania
pozwolenia na użytkowanie obiektu.
Odpowiedź Zamawiającego:
Uczestniczenie wykonawcy w ww. zakresie polegać winno na uczestniczeniu w
czynnościach koniecznych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, np.
opracowaniu dokumentacji powykonawczej, prezentacji wykonanej pracy organom
nadzoru budowlanego.
Pytanie 25
W nawiązaniu do treści § 9 ust. 3 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że pojęcie
braku zapłaty wszystkich zobowiązań finansowych podwykonawcy nie obejmuje
przypadku wstrzymana części wynagrodzenia podwykonawcy tytułem kaucji gwarancyjnej
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zabezpieczającej roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji na roboty podwykonawcze i w
takim wypadku zapis o wstrzymaniu zapłaty wynagrodzenia wykonawcy nie znajdzie
zastosowania.
Odpowiedź Zamawiającego:
Powyższa kwestia będzie rozpatrywana na gruncie przedstawionej przez wykonawcę
umowy o podwykonawstwo.
Pytanie 26
W nawiązaniu do treści § 10 ust. 15 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że okres
rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi l rok, zgodnie z art. 568 § l kc.
Odpowiedź Zamawiającego:
Potwierdzamy.
Pytanie 27
W nawiązaniu do treści § 13 ust. 7 wzoru umowy prosimy o jego usunięcie, albowiem zakres
kompetencji inspektora nadzoru nie obejmuje finansowego rozliczenia wykonanych robót.
Potwierdzeniem wykonania elementów robót objętych fakturą jest już natomiast protokół
odbioru (odpowiednio częściowego lub końcowego), zatem wymóg dodatkowego
potwierdzania faktury przez inspektora nadzoru nie znajduje uzasadnienia, zwłaszcza, ze
umowa nie wskazuje ram czasowych takiej procedury, co stanowi obejście zapisów
przewidujących 21 dniowy termin płatności faktury wykonawcy, narażając Wykonawcę na
niemożliwe do oszacowania koszty finansowania inwestycji.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający pozostawia powyższą treść siwz o przyjętej treści i nie wprowadza zmian w
tym zakresie. Jednocześnie oświadczamy, iż Zamawiający dochowa wszelkich starań by
wskazana procedura nie utrudniała realizacji inwestycji i procesu dokonania płatności.
Pytanie 27
W nawiązaniu do treści § 13 ust. 8 zdanie drugie wzoru umowy prosimy o jego
usunięcie. Pojęcie „uzasadnionych" roszczeń jest pojęciem ocennym. Co więcej, jeśli
roszczenie zamawiającego jest zasadne, podlega potrąceniu, na zasadach kodeksu
cywilnego.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający pozostawia powyższą treść siwz o przyjętej treści i nie wprowadza zmian w
tym zakresie.
Pytanie 28
W nawiązaniu do treści § 14 ust. 6 wzoru umowy prosimy o usunięcie z jego treści
słów: „gwarancji jakości" i zastąpienie ich słowami: „rękojmi za wady", albowiem
aktualna treść stoi w sprzeczności z art. 147 ust. 2 ustawy prawo zamówień
Strona 8 z 13

publicznych. Zwracamy uwagę, iż zgodnie ze znowelizowanym ustawą z dnia 5 listopada
2009r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 206, póz. 1591) art. 147 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, nie zabezpiecza zaś już
roszczeń z tytułu gwarancji jakości (drugie zdanie tego przepisu, dotyczące możliwości
zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji jakości, zostało w wyniku nowelizacji
wykreślone). Potwierdza to również obowiązujące brzmienie art. 151 ust. 2 PZP, z którego
ustawodawca wykreślił zwrot „lub gwarancji jakości" dopuszczając jedynie wykorzystanie
zabezpieczenia na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dokonuje zmiany siwz w powyższym zakresie, dostosowując treść siwz
/wzoru umowy zgodnie z sugestią zadającego pytanie.
Pytanie 29
W nawiązaniu do treści § 15 ust. l pkt. l wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że
kara umowna nie znajdzie zastosowania w przypadku opóźnień powstałych wskutek
okoliczności niezależnych do wykonawcy.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia terminu realizacji w przypadkach
określonych w § 11 ust. 4 pkt. a,bc,d wzoru umowy, wskazujących na niemożność
dochowania terminu w przypadku działania siły wyższej czy innych sytuacji
niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy i innych w skazanych w
wzorze umowy.
Pytanie 30
1. Prosimy o rozszerzenie katalogu przypadków zmiany umowy o przypadki:
a) W zakresie terminu realizacji umowy:
• ujawnienia się wad/braków/błędów w dokumentacji projektowej skutkujących
niemożliwością dochowania pierwotnego terminu realizacji umowy;
• konieczności wykonania robót dodatkowych/zamiennych,
• zmian dokumentacji projektowej,
• ujawnienia się odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków
podpowierzchniowych, geologicznych, gruntowych, hydrologicznych oraz
wykopalisk archeologicznych
b) W zakresie zmiany wynagrodzenia:
• wykonania robót zamiennych i/lub dodatkowych, niezbędnych do wykonania
przedmiotu umowy;
c) W zakresie innych zmian:
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• zmiana w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny
lub zmiany obowiązujących przepisów prawa;
• zmiany w kolejności robót określonej w harmonogramie,
• zmiana zakresu robót powierzonego podwykonawcom.
Odpowiedź Zamawiającego:
Treść wzoru umowy przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w zakresie wartości
wynagrodzenia oraz przesunięcia terminu realizacji: par. 13 oraz par 11 ust. 4 pkt a,bc,d
wzoru umowy.
Pytanie 31
Prosimy o informacje czy w zakres prac wchodzi wykonanie dwóch punków
przyłączeniowych wody? Jeśli tak, to prosimy o uszczegółowienie elementów wyposażenia i
ich standardów.
Odpowiedź Zamawiającego:
W zakres prac wchodzi wykonanie dwóch punków przyłączeniowych wody.
Przyłącza należy zakończyć we wnękach zaworem odcinającym kulowym z przyłączem na
szybkozłączkę np. jak do węża strażackiego. Na 1,0 m przed wyprowadzeniem rury we
wnęce przejść z PE na rurę stalową DN50.
Pytanie 32
Prosimy o wskazanie materiału, z którego ma zostać wykonany wodociąg. W SIWZ
mowa jest o PVC, natomiast w przedmiarze o rurach preizolowanych.
Odpowiedź Zamawiającego:
Należy zastosować rury zgodnie z dokumentacja projektową PE80 SDR 17 (PN10) o
średnicy Æ63
Pytanie 33
Prosimy o wskazanie punktu włączenia się do istniejącej sieci wodociągowej.
Odpowiedź Zamawiającego:
Węzeł W1 zaznaczono na rysunku S1 plan sytuacyjno – wysokościowy. Na profilu
znajduje się w 0,656 hektometrze. Węzeł W wykonać poprzez trójnik równoprzelotowy
Æ63 łączony poprzez złączki ciśnieniowe z zasuwą odcinająca na odejściu.
Pytanie 34
Czy rysunek pn:IE_01_revA TRASA WLZ + oprawy –A3” wyczerpuje zakres materiałowy
branży elektrycznej tj. długość kabli, ich typy, ilość słupów oświetleniowych?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, rysunek ten wyczerpuje zakres branży elektrycznej
Pytanie 35.
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Na wspomnianym wyżej rysunku złącze ZK-5/4R zasilane jest kablem YAKY 4x120, a w
pozostałych materiałach jest YKY 5x120. Proszę o wyjaśnienie jaki kabel należy przyjąć do
wyceny
Odpowiedź Zamawiającego:
Prosimy przyjąć YKY 5x120.
Pytanie 36:
Prosimy o podanie sposobu zasilenia słupów oświetleniowych – opis lub schemat
Odpowiedź Zamawiającego:
Słupy zasilane są bezpośrednio z budynku stacji ratowniczej
Pytanie 37
Kto jest wykonawcą złącza kablowego, z którego zostanie zasilone ZK – 5/4R?
Odpowiedź Zamawiającego:
Wykonawcą złącza jest podmiot któremu udzielone zostanie zamówienie w wyniku
niniejszego przetargu.
Pytanie 38
Z opisu stanu istniejącego oraz po zapoznaniu się z miejscem budowy wynika zły stan
techniczny istniejącego nabrzeża, w szczególności słabej jego nośności. Czy w związku z tym
nie będzie konieczne wykonanie części robót np. hydrotechnicznych lub kotwienie ścianki ze
sprzętu pływającego?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza wykonanie robót zarówno z wody jak i z lądu. Przy doborze sprzętu
lądowego należy jednak zwrócić szczególną uwagę na jego masę i gabaryty, tak by nie
przekroczyć dopuszczalnych obciążeń nabrzeża.
Pytanie 39:
Prosimy o potwierdzenie, że szczegółowy zakres remontu nawierzchni nie będzie odbiegał
swym zakresem od tego jaki zakłada przedmiar robót
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podkreśla, iż przedmiar ma jedynie charakter pomocniczy, a przedmiot
zamówienia określa dokumentacja: projekty oraz specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót. Wiążące dla wykonawców są również odpowiedzi udzielone na zadane
pytania.
Pytanie 40:
Dot. zapisu w pkt 6.2. Dokumentacji Projektowej str. 11, ostatnie zdanie:
Czy w związku z powyższym Zamawiający przewiduje roboty dodatkowe w przypadku
zwiększenia zakresu remontu nawierzchni?
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Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie przewiduje na dzień dzisiejszy zwiększenia zakresu robót, z wyjątkiem
sytuacji określonej w par. 13 ust. 10 wzoru umowy.
Pytanie 41:
Dot. pkt 18 Projektowane konstrukcje hydrotechniczne na Nabrzeżu Slipowym. Prosimy o
przywołanie w jakich pozycjach przedmiarowych znajdują się opisane prace polegające na
uzupełnieniu ubytków nawierzchni, co wchodzi w ich zakres, jakich należy użyć materiałów?
Odpowiedź Zamawiającego:
Poz. 26 – 30
Pytanie 42:
Dot. pkt d Projektowane konstrukcje poza hydrotechniczne w pasie technicznym nabrzeża. Na
jakiej szerokości i długości należy wykonać wymienioną w pkt d nawierzchnię oraz na
którym rysunku została pokazana?
Odpowiedź Zamawiającego:
W pasie do 8 metrów od krawędzi nabrzeża
Pytanie 43
Brak rysunku krawężnika gumowego, prosimy Zamawiającego o uzupełnienie.
Odpowiedź Zamawiającego:
Umieszcza się rysunek na stronie internetowej Zamawiającego.
Pytanie 44:
Prosimy o potwierdzenie że sporządzenie projektu wykonawczego leży po stronie
Zamawiającego.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający potwierdza,
Zamawiającego

sporządzenie projektu wykonawczego leży po stronie

Pytanie 45:
Prosimy o określenie odległości od istniejącego nabrzeża na jakiej mają być prowadzone
prace umocnieniowe dna
Odpowiedź Zamawiającego:
W pasie 10 metrów od krawędzi nabrzeża
Pytanie 46:
W dokumentacji projektowej nie pojawia się informacja dot. oznakowania krawężników. Czy
barwienie ma być trwałe w tworzywie poprzez barwienie samego tworzywa z którego
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wykonany jest krawężnik (rozwiązanie najtrwalsze), czy pasy mają zostać wymalowane , a
może wyklejane folią (rozwiązania mniej trwałe)?
Przepisy dot. znakowania krawężnika wynikają z Rozporządzenia Ministra Gospodarki
Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 6 sierpnia
1998r) Rozdział 8 par 243 pkt 2 „krawężniki stanowiące wyposażenie odwodnej krawędzi
korony budowli morskich – poprzez pomalowanie oglądowej ściany krawężników
naprzemianległymi pasami żółtymi i czarnymi, pochylonymi pod kątem 45°, o identycznej
szerokości, nie mniejszej niż 0,10 m i nie większej niż 0,25 m”
Odpowiedź Zamawiającego:
Krawężnik ma posiadać oznakowanie o trwałości min 5 lat.
Pytanie 47:
W dokumentacji projektowej oraz odpowiedzi na pytania zostało wskazane, że odbojnice
mają zostać wykonane z elastomeru poliuretanowego i charakteryzować się energią absorpcji
równą lub wyższą 53kNm i równą lub niższą siłą reakcji 543,6Kn. Ponadto w odpowiedziach
z dn. 21.06.br na pytanie II Zamawiający wskazuje: „(...) potwierdza, iż Wykonawca może
zaoferować produkty równoważne pod względem funkcjonalnym i jakościowym.”. Proszę o
wskazanie dodatkowych parametrów fizyko – mechanicznych tworzywa, z którego mają
zostać wykonane odbojnice, gdyż np. wyroby wykonane z gumy i elastomeru poliuretanu
mają różne parametry fizyko – mechaniczne jak np. wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie
względne po zerwaniu, ścieralność, które są istotne z punktu widzenia funkcjonalności i
trwałości.
Odpowiedź Zamawiającego:
W załączeniu Zamawiający przedkłada tabelę wskazującą powyższe informacje.
Wraz z niniejszym pismem Zamawiający umieszcza na stronie dodatkowy rysunek, tj.
rysunek krawężnika.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż by zadośćuczynić obowiązkowi pozostawienia czasu
niezbędnego na wprowadzenie ewentualnych zmian w treści ofert, zamawiający przesuwa
termin składania ofert na dzień: 5.07.2013r. Tym samym:
Termin składania ofert: 05.07.2013r, godzina 12:00
Termin otwarcia ofert: 05.07.2013r, godzina 12:30

Zamawiający zamieści również w BZP i na stronie internetowej ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia wskazujące zmianę w powyższym zakresie.

DYREKTOR
Marek Długosz
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