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TREŚC ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAW|AJĄCEGo
ORAZ INFORMACJA O DOKONANIU ZMIANY SIWZ NR I

Na podstawie ar1. 38 ust. 2 ustawy z dnta29 stycznia2004 r. Prawo zamówień publicznych
fi.t. Dz.U. z 2013 r.. poz' 907 ze zm.), Zamawiający informuje, ze w dniu 23.06.2015 r
wpłynęły od Wykonawcy nizej wymienione py.tania i wnioski dotyczące opisu przedmiotu
zamówienia oraz postanowień umowy zawartych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (dalej ,,SIWZ''). Zamawiający ponizej przedstawia ich treŚó wraz Z odpowiedzią.

Pytanie 1.
Czy po stronie Wykonawcy robót będzie uzyskanie zgodny na odkład urobku na klapowisku
morskim?
Jeśli tak, to jaka jest procedura uzyskania pozwolenia:

. czY najpierw naleŻy uzyskać opinię Regionalnej Dyrekcji ochrony Środowiska w
Szczecinie' a następnię zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Morskiego w Szczecinie o
wydanie zezwolentana usuwanie do morza urobku?

. czY też należy się bezpośrednio zwrócić do Urzędu Morskiego z wnioskiem o wydanie
zęzwolenia na usuwanie do morza urobku?

o d p ow ied ź Zamaw iające go
Wykonawcy robót zobowiązany jest uzyskać zgodę na odkład urobku na klapowisku
morskim. W tym celu Wykonawca bezpoŚrednio zwraca się do Urzędu Morskiego w
Szczecinie z wnioskiem o wydanię zezwolenia na usuwanie do morza urobku, aZamawlający
przesyła do Urzędu Morskiego w Szczecinte Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia usuwania
do lnorza urobku z pogłębiania dna na środowisko morskie wraz ze wskazaniem praktycznych działań
majqcych na celu zmniejszenie ewentualnego niekorzystnego wpłyvu dla inwestycji.

Pytanie 2.
Prosimy o wskazanie w jakim czasię przed rozpoczęciem robót naleŻy ww. wniosek złoŻyc?
Odp owied ź Zamaw iaj ącego
Wniosek do Urzędu Morskiego w Szczecinie o wydanie zęzwolenia na usuwanie do morza
urobku naleŻy złoŻyc niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Pytanie 3.
Czy podstawą do rozltczenia będzie sondaz przed i powykonawczy wykonany prZęZ

Wykonawcę i on będzie zatwietdzany, autoryzowany przezUruąd Morski w Szczecinie?
Od p owied ź Zamaw iającego
Prace Zasypowe t podczyszczenie na|eŻy realizowaó w oparciu o sondaz przedwykonawczy
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sporządzony przezlJrządMorski w Szczecinie z dnia 18.11.2014 roku stanowiący zał'ącznik

nr10doSIWZ ($7.ust.t: pkt.lumowyipkt.2ipkt'8.2.opisuprzedmiotuzamówienią-zał8doSIWZ).
Zarnawiający nie dysponuje nowszym sondazem' ale ewentualne róŻnice pomiędzy Stanem

wskazanym w sondażu a stanem faktycznym niwelowane będą granicą I0oń wskazanej ilości
której wystąpienie wpływa na wysokoŚó wynagrodzenia
Wykonawc a sporządza sondaz powykonawczy.
Zgodniezpkt.8 ST-01 ( str. t5 Specyfikacjitechnicznej WykonaniaiodbioruRobót-załqczniknr ]1do

stwz) odbtorowi podlega iloŚć wyczerpanego i wytransportowanego gruntu, ilość zasypów
podwodnych oraz sondaz powykonawczy.
Podstawą do rozliczenia jest sporządzony na koszt Wykonawcy sondaz powykonawczy
autoryzowany przęZlJrząd Morski w Szczęcinie lub innq uprawnionq insĘtucję ( Es ust'1 pkt'2

i $t2 ust.2 pkt.4 postanowień umowy - zął. 7 do SII|IZ), potwierdzone przez Kapitana i Kierownika
budowy obmiary ładowni szalandy i dostawy grubej pospółki ( s8 ust.1 pkt.3 postanowień umowy)

wraz z atestem o spełnianiu norrn i przydatnoŚci do użycia jako materiał Zasypowy oraz atest

czystoŚcidna' ( atestczystościdnapkt.I.3.ppkt3ipkt.5.2.ppktIST-01-str. I0,t3ząłI1SIWZ)
Zgodnie Z s 2.ust.2 i ust 3 postanowień umowy ( zał 7 do SIWZ) Realizacja przedmiotu
Umowy zostanię obliczona na podstawie ńŻnic głębokości między sondazami przed t

powykonawczym oraz potwierdzonymi przez Kapitana i Kierownika Budowy obmiarami
ładowni szalandy. l w przypadku wykorzystania innego urzqdzenia technicznego
odpowiedniol.
W przypadku wystąpienia roŻnic obliczeniowych pomiędzy wynikiem uzyskanym po
przeltczeniu szalandy oraz wynikiem uzyskanym na podstawie rÓŻnic pomiędzy pomiarem
przedwykonawczym a pomiarem powykonawczym podstawą obliczenia wynagrodzenia będą
dane sondazowe.
Wykonane w czasie prowadzenia podczyszczęniaprzedmiotowego obszaruprzegłębienia dna

akwenów w granicach określonych, w $ 31 ust.3 Rozporządzetia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia I czerwca 1998 r w sprawie waruŃów technicznych jakim
powinny odpowiadaó morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U' Nr 101,

poz 645) nie będą stanowiły podstawy do zwiększenia kubatury urobku w rozliczeniu robót

stanowiących przedmiot Umowy. Również podczyszczenie poza obszarem 'uqYznaazonym w
sondaŻu przedwykonawczy nie będzie uwzględniane przy rozl'iczeniu (ś 2. ust.3 postanowień

umowy).

JęŻeli w trakcie rcalizacji robót wystąpi koniecznoŚć wydobycia większej ilości urobku niż
wskazana ilośó 2500 m3, oraz odpowiednio wykorzystania więcej niŻ 250 m3 pospółki' a

różnice te wyniosą więcej niz I0% wskazanych ilości, wówczas wynagrodzenie Za

zwiększoną ilośó ponad IO% nastąpi wg faktycznej ilości urobku oraz powierzchni
przegłębień i iloŚci pospółki, z zastosowaniem cen jednostkowych zastosowanych w ofercie
podstawowej i wskazanych w kosztorysie załączonym do niniejszej Umowy. ( $ 5 ust. 2 umowy)

W przypadku wystąpienia sytuacji w ktorej wykonanie prac nie będzie wymagało wydobycia
urobku o wskazanej wielkości lub dostawy wskazanej ilości pospółki, a róŻnica pom.

wskazanymi a rzeczywistymi ilościami wyniesie więcej niz I0% wskazanych ilości,
Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonaną ilość, na podstawie cen jednostkowych

zawartychw kosztorysie, który stanowi załącznikdo niniejszej Umowy'.( 5 s ust. 5 umowy)

Pytanie 4.
C,zy lJrząd Morski w Szczecinie będzie wykonywał sondaŹ sprawdzający prawidłowość
wykonanych prac?
o dpowied ź Zamaw iaj ącego
Jest dopusz czalne i możliwe - decyzjapo stronie Urzędu Morskiego w Szczecinie.



Pytanie 5.
Prosimy o wskazanie co powinna zawietaó dokumentacja powykonawcza,ktorą Wykonawca
winięn pr zekazać Zanaw iaj ąc emu?
O d p ow ied ź Zamaw iającego
Dokumentacj a powyko nawcza winna zawieraÓ;

- sondaz powykonawczy autoryzowany przezlJrządMorski w Szczecinie lub inną
uprawnioną instytucję

- potwierdzenie przez Kierownika budowy i Kapitana ilości przetransportowanego
urobku obmiarami szalandy,

- potwierdzenie (np. oŚwiadczenie Wykonawcy) ilości zakupionego materiału
Zasypowego wraz z atestem o spełnianiu norm i przydatności jako materiał Zasypowy'

- atest czystości dna - np. oświadczenie nurka.

Pytanie ó.
Prosimy o wskazanie za jaki dzien Zamawtający vzna wykonanie prac, czy to będzie dzien
odbioru prac czy teŻ dzien zgłoszenia gotowoŚci? Wykonawca Zwraca uwagę' Że w
przypadku uznania terminu wykonania robót za dzieil' odbioru prac, termin 21 dniowy moŻe
być niedochowany przez Wykonawcę Z przyczyn od niego niezaleŻnych, z uwagt nato, Że

m.in. sondaż powykonawczy powinien być potwierdzony przezUrząd Morski w Szczecinie
lub inną uprawnioną instytucję.
o d p owied ź Zamaw iaj ą ce go
Zamawiający uzna za dochowanie tęrminu sytuację, w której Wykonawca w terminie 21 dni
od podpisania umowy zgłosi pisemnie zakonczenie całości prac objętych umową oruz
dostarczy dokumentację powykonawczą, w tym sondaz powykonawczy zawierający
potwierdzenie o jego wpływie do Urzędu Morskiego w Szczecinie lub innej uprawnionej
insty.tucji celem autoryzacji , z zastrzeŻeniem $ 3 ust. 4 postanowień umowy.

Pytanie 7._ wniosek o dokonanie zmiany $ 3 ust. 2 postanowień umowy
Zwracamy się z proŚbą do Zamawiającego o dokonanie zmiany $ 3 ust. 2 projektu umowy w
ten sposób, ze termin wykonania przedmiotu umowy będzie wynosił 21 dni od dnia
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o terminie rozpoczęcia robót, a nie od

dnia podpisania umowy. Dotychczasowe brzmienie przedmiotowego ustępu moŻe
spowodowaó, Że Zamawiający powiadomi Wykonawcę kilka dni przed zakończeniem
terminu, naruŻając Wykonawcę na nieterminowe ztealizowartie przedmiotu umowy oraz
negatywne konsekwen cje z tego tytułu.
O d p ow ied ź Zamaw iając e go
Zamawtający wskazuj e , ŻeZT dniowy termin od podpisania umowy jest wystarczającym
okresem na wykonanie zamówienia.

Pytanie 8.
Prosimy o doprecyzowanie okresu w jakim Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie
rozpoczęcia robót.

odpowied ź Zamaw iającego
Zgodnie z $3 ust. 1, $ 8ust.3 i $ 7ust.5pkt. 1 postanowieńumowytoWykonawcama
obowiązek powiadomió przedstawiciela Zamawiającego o rozpoczęciu prac, a Zamawtający
przekazuje plac budowy najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac.



Pytanie 9.- wniosek o dokonanie zmiany $ 3 ust.4 postanowień umowy
Prosimy o dodanie w $ 3 ust. 4 projektu umowy postanowienia wskazującego termin na

ponoqle rczpoczęcie prac po ustaniu zdarzenia, powodującego opóŹnienie. $ 3 ust.4 projektu

umowy stanowi jedynie, że Zamawiający dopuszcza możliwość przedłuŻenia terminu

rea\izacji robót o iloŚÓ dni wynikającą z napotkania przeszkody podwodnej a w szczególności
niewybuchów, obiektów archeologicznych lub innych materiałów niebezpiecznych.
Natomiast nie uwzględnia on terminu dla Wykonawcy na ponowne rozpoczęcie prac po

ustaniu zdarzenia powoduj ące go j e go opóŹnienie.
o d p owied ź Zamaw iaj ą ce go
Zamawiający zmienia treśó SIWZ w tym zakresie poprzęz dodanie treści , oraz o czas
potrzebny Wykonawcy na ponowfie rozpoczęcie prac po ustaniu zdarzenia powodującego
jego późnienie''

Pytanie 10.
Wnosimy o wskazanie, który z zaptsów określa termin dokonania zapłaty zarealizację
przedmiotu Umowy, czy zgodnie z $ 7 ust. 5 pkt.3 projektu umowy (...) t terminie 2l dni od
daty otrzymania przez Zamawiajqcego prawidłowo sporzqdzonej faktury wraz Z wymaganymi
dokumentami", czy teŻ zgodnie z $ IŻ ust. 4 projektu umowy ,, Termin zapłaty faktury wynosi
30 dni roboczych od daty otrzymania przez Zamawiajqcego faktury. "

o d p owied ź Zamaw iają ce go
Zamawiający usuwa niezgodnoŚÓ poprzez skreślenie w treści SIWZ $ 12 ust. 4 postanowień

umowy.

Pytanie 11.- wniosek o dokonanie zmiany $ 8 ust. 8 postanowień umowy
Prosimy o usunięcie w $ 8 ust. 7projektu umowy słowa ,,Straty'' z uwagi na to, że pojęcie
szkody obejmuje pojęcie straty.
O d p ow ied ź Zamaw iające go
Zamawiający zmienił w tym zakresie treśó SIWZ poprzez wykreślenie $ 8 ust. 8 słowa

,,straty".

Pytanie 12._ wniosek o dokonanie zmiany $ 10 ust. 1 pkt. 6 postanowień umowy
Wnosimy o zmianę w $ 10 ust. 1 pkt. 6 projektu umowy sformułowania,,Wykonawca opóźnia
się" na,,Wykonawca opóźnia się z przyczyn leżqcych po jego stronie'', z uwagi nato, że

Wykonawca nie powinien ponosió konsekwencji odstąpienia od umowy z przyczyn, zaktorc
nie odpowiada.
O d p owied ź Zamaw iają ce go
Zamawiający zmienił treśó SIWZ w zakresie $ 10 ust. 1 pkt. 6 postanowień umowy poprzez

doprecyzowanie, Że opóźnienie musi wynikać zprzyczynleŻących po stronie Wykonawcy.

Pytanie 13. .- wniosek o dokonanie zmiany $ 11 ust. 1 postanowień umowy
Wnosimy o zmianę w $ 11 ust. 1 projektu umowy sformułowania ,, Za wszystkie szkody

wynikłe na tym terenie'' na,, za szkody powstałe na tym terenie Z przyczyn leżqcych po stronie
Wykonawcy'', z uwagi na to, Że Wykonawca nie powinien ponosić negatywnych
konsekwencji, zaktóre nie odpowiada.

odpowied ź Zamaw iającego
Zamawiający zmienił w treśó SIWZ w zakresie $ 11 ust. 1 postanowień umowy poprzez

doprecyzowanie, Że do dnia odbioru końcowego Wykonawca ponosi odpowiedzialnośó na

zasadach ogólnych za wszystkie szkody powstałe na tym terenie z wyjqtkiem szkód

wynikajqcych z przyczyn leŻqcych po stronie Zamawiajqcego.



Pytanie 14. .- wniosek o dokonanie zmiany $ 12 ust. 2 postanowień umowy
Prosimyo usunięciew $ 12 ust.2 pkt.6 projektuumowy' zuwaginato, że $ 5 ust.7 Umowy
nie dotyczy oświadczeń, bowiem określa jedynie dzień zapłaty-
O d p owied ź Zamaw iaiącego
ZamawiĄący zmienił w treść SIWZ skreślając $ 12 ust. 2pkt.6 postanowień umowy.

Pytanie 15. .- wniosek o dokonanie zmiany $ 13 ust. 3 postanowień umowy
Z uwagi na fakt, iŻ przewidywany termin realizacji umowy jest krótszy niz 30 dni
zastosowanie postanowienia zawartego w $ 13 ust. 3 projektu umowy' zgodnie z którymi
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
okolicznościach powodujących, ze wykonanie umowy nie leŻy w interesie publicznym, czego
nie mozna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy' moze okazać się niemoŻliwe.
Prosimy o modyfikację tego zapisu.
O dp owied ź Zamaw iają ce go
Zamawiający wyjaśnia, że treŚć$ 13 ust. 3 postanowień umowy jest powtórzeniem art. l45
ustawy Prawo zamówien publicznych. Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym
zakresie. Zamawiający moŻe dokonać tej czynności w okresie do 30 dni, a więc i krótszym.
Tym samym treść za-warta w $ 13 ust. 3 postanowień umowy nie pozostaje w sprzeczności z
terminem wykonania.

Termin składania i otwarcia ofert ulega przesunięciu na dzień 0Ż.07,2015 r.

ZaŁączniki
1. Zmiana SIWZ nr 1

2. Zmieniony zał. Nr 2 do SIWZ

KTORA


