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     ODPOWIEDZI NA PYTANIA  
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  
              nieograniczonego na „Sztuczne zasilanie brzegu pomiędzy Rewalem i Trzęsaczem km  
             371,80-372,80  ” nr sprawy PO-II-370/ZZP-3/38/12 
 
 
Dnia  14 sierpnia 2012r. 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 pomi ędzy Rewalem i Trz ęsaczem km 371,80- 372,80 ”, numer sprawy 
PO-II-370/ZZP-3/38/2012 zwracamy si ę o udzielenie odpowiedzi na nast ępujące 
pytania: 
 
1) W projekcie umowy w § 7 ust.1 przewidziano zapis , dotycz ący kar umownych, 

zgodnie z którym: 
„Wykonawca zapłaci Zamawiaj ącemu kar ę umown ą z tytułu: zwłoki w wykonaniu 
przedmiotu umowy - w wysoko ści 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za ka żdy 
dzień zwłoki, oraz zwłoki w usuni ęciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
rękojmi za wady - w wysoko ści 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za ka żdy dzie ń 
zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiaj ącego na usuni ęcie wad” 
Zwracamy uwag ę, iż zwyczajowo i powszechnie stosowan ą kara umown ą za zwłok ę w 
wykonywaniu przedmiotu umowy oraz usuni ęciu wad jest kara w wysoko ści 0,1% 
wynagrodzenia za ka żdy dzie ń zwłoki.  Zwracamy uwag ę, iż zastosowanie kary w 
wysoko ści 0,5% wynagrodzenia za ka żdy dzie ń zwłoki, powoduje, i ż kara taka jest 
nadmiernie wygórowana w stosunku do rzeczywi ście wyrz ądzonej szkody. Wobec 
powy ższego prosimy o zmodyfikowanie zapisu dot. kary umo wnej w zakresie jak 
wyżej.  

2) W ocenie Wykonawcy wyznaczony termin 14 dni, okr eślony w § 6 pkt 9 , ciagu, 
którego Zamawiaj ący zako ńczy czynno ści odbioru ko ńcowego jest zbyt długi. 
Wnosimy o skrócenie w/w terminu.  

3) Prosimy o wprowadzenie zapisu dotycz ącego kar umownych od Zamawiaj ącego za 
niedotrzymanie terminu odbioru robót ( zwłoka Zamaw iającego w przeprowadzeniu 
odbioru wykonanych robót). Zwracamy uwag ę iż brak takiego uregulowania mo że 
spowodowa ć sytuacj ę, w której Zamawiaj ący w sposób nieuzasadniony b ędzie 
zwlekał z dokonywaniem odbioru, co w konsekwencji, w sytuacji wyst ąpienia 
niekorzystnych warunków hydrometeorologicznych powo dujących ruch 
rumowiska i zmian ę batymetrii dna mo że doprowadzi ć do konieczno ści 
ponownego wykonania robót przez Wykonawc ę, na jego koszt i ryzyko. Sytuacja 
taka mo że mieć równie ż wpływ na ostateczny termin realizacji cało ści projektu 
będącego przedmiotem niniejszego post ępowania przetargowego. 

4) Czy zapis SIWZ – Rozdział VI ust.1, pkt 1 „Je żeli Wykonawca ma siedzib ę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolit ej Polskiej, zamiast 
dokumentu, o którym mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt 4 , 6 i 7 SIWZ składa dokument 
lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma sied zibę…” nie powinien by ć 
uzupełniony poprzez dodanie pkt 3 i posiada ć nast ępujące brzmienie „Je żeli 
Wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o któ rym mowa w Rozdziale V ust. 
1 pkt 3, 4, 6 i 7 SIWZ składa dokument lub dokument y, wystawione w kraju, w 
którym ma siedzib ę….?” 
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5) Wzór umowy § 2 ust.1 pkt 1.2 okre śla jedynie termin bezusterkowego zako ńczenia 
prac. Czy w przypadku przedłu żającej si ę procedury przetargowej, skutkuj ącej 
przesuni ęciem terminu rozpocz ęcia realizacji przedmiotu umowy Zamawiaj ący 
przewiduje przesuni ęcie terminu zako ńczenia prac? 

6) Prosimy o potwierdzenie, i ż oferowana przez Wykonawc ę cena będzie miała 
charakter kosztorysowy i zostanie rozliczona zgodni e z § 6 Wzoru Umowy.  

7) Czy w rejonie planowanych robót czerpalnych i re fulacyjnych wyst ępują sieci 
rybackie? Je śli tak, to prosimy o spowodowanie ich usuni ęcia.  

 
 

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  
 
Zamawiający nie przewiduje zmiany treści § 7 ust.1 wzoru umowy 
 
Odpowied ź na pytanie nr 2  
 
Zamawiający nie przewiduje zmiany treści § 6 ust. 9 wzoru umowy. 
Termin 14 dni przewidziany na zakończenie czynności odbiorowych, podyktowany jest 
koniecznością wykonania sondażu powykonawczego oraz sprawdzenia zgodności 
parametrów plaży z przyjętymi założeniami  
 
Odpowied ź na pytanie nr 3  
 
Zamawiający zmienia zapis w § 7 ust.1 pkt 2 wzoru umowy który otrzymuje brzmienie: 

„2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu: 
a) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności za 
które  odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto z zastrzeżeniem treści art. 145 ustawy prawo zamówień 
publicznych. 
b) zwłoki  w wykonaniu czynności odbioru końcowego w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,” 

 
Odpowied ź na pytanie nr 4  
 
Zamawiający zmienia zapis SIWZ Rozdział VI  ust. 1 pkt.1 który otrzymuje brzmienie  
 
„1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale V ust. 1: 

1) pkt 3, 4, 6 i 7 SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że..” 

 
Odpowied ź na pytanie nr 5  
 
Zamawiający nie przewiduje zmiany treści § 2 ust.1 pkt 1.2 wzoru umowy 
 
Odpowied ź na pytanie nr 6  
 
Oferowana cena nie będzie miała charakteru kosztorysowego. W § 5 wzoru umowy - w 
wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu umowy uwzględniona jest cała objętość 
wyregulowanego i odłożonego urobku przewidziana przy realizacji niniejszej umowy. 
Objętość urobku określona została w Rozdziale XIV SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, 
oraz w § 1 wzoru umowy. 
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W § 6 wzoru umowy określono tylko zasady rozliczania urobku przy wystawianiu faktur 
częściowych i faktury końcowej, co nie zmienia ilości wyczerpanego i odłożonego materiału 
określonego w sposób jednoznaczny w § 1  wzoru umowy.  
         
Odpowied ź na pytanie nr 7  
 
Zamawiający wystosował do Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w 
szczecinie pismo informujące o miejscu i terminie planowanych prac czerpalno-refulacyjnych 
wraz z prośbą o spowodowanie usunięcia sieci z tego rejonu przez rybaków.  
 
 
 
 
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
Jacek Cichocki 

Z-ca Dyrektora UMS ds. Technicznych 
 


