URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin
tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl

Znak :
PO-II-370/ZZP-3/10/12

Szczecin, dnia 21.05.2012 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na Wykonanie Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa
falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w
Dziwnowie”- Nr : PO-II-370/ZZP-3/10/12.
Działając z upoważnienia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie,
uprzejmie informuję, iż w dniach 15 maja 2012 roku oraz 16 maja 2012 roku wpłynęły
do Zamawiającego pytania od wykonawców, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”). Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity – Dz. U. z 2010,
Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” oraz pkt 15 części I SIWZ,
uprzejmie wyjaśniam, co następuje:
1) Pytanie nr 1
Jaki jest cel i zakres nałożonej przez Zamawiającego na
W ykonawcę (zgodnie z Klauzulą 4.1 W arunków Szczególnych
Kontraktu)
odpowiedzialności
za
właściwe
odczytanie
i
interpretację
danych
zawartych
w
Przedmiarze
Robót,
Rysunkach, Specyfikacjach i Instrukcjach w terminie 42 dni od
daty podpisania Kontraktu, wobec faktu, iż zgodnie z art. 651
kodeksu
cywilnego
„jeżeli
dostarczona
przez
Inwestora
dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie
nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą
Inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu
wykonaniu
robót,
wykonawca
powinien
niezwłocznie
zawiadomić o tym Inwestora” (bez ograniczenia terminu).
Nadto, pod jakim kątem Zamawiający wymaga od W ykonawcy
analizy i interpretacji Przedmiaru Robót.
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Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający wyjaśnia, iż zakres i cel odpowiedzialności Wykonawcy określonej
w treści Klauzuli 4.1 Warunków Kontraktu, ma zapewnić kompletne i należyte (w
tym terminowe) wykonanie Robót, zgodnie z Kontraktem.
2) Pytanie nr 2
Zgodnie
z
postanowieniem
Klauzuli
4.11
Szczególnych
Warunków Kontraktowych - poprzez zawarcie niniejszego
Kontraktu W ykonawca potwierdza, że upewnił się, co do
prawidłowości
i
kompletności
Zatwierdzonej
Kwoty
Kontraktowej, która pokrywa koszty realizacji wszystkich jego
zobowiązań wynikających z Kontraktu (w tym tych, które
dotyczą dostaw Materiałów, Urządzeń lub usług) - Czy
Zamawiający w ramach ustalenia ceny ofertowej, która
następnie stanowiła będzie Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową
ma obowiązek, wobec postanowienia Klauzuli 4.11, wycenić, w
ramach kosztów realizacji Robót (abstrahując od kosztów
ogólnych) zakres Robót Stałych objęty opisem przedmiotu
zamówienia dokonanym w dokumentacji projektowej załączonej
do SIW Z - p ro jekty budo wlane, wykona wcze ora z STW IORB .
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający wyjaśnia, iż obowiązkiem Wykonawcy pozostaje dokonanie wyceny
wszystkich zobowiązań Wykonawcy, dotyczących realizacji przedmiotu
Zamówienia, wynikających z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(w skład której wchodzi m.in. Dokumentacja Projektowa oraz wzór Warunków
Kontraktu).
3) Pytanie nr 3
Czy
za
podstawę
wyceny
przedmiotu
zamówienia
j.w.
W ykonawca powinien wziąć pod uwagę OPZ dokonany w
dokumentacji projektowej (z wyłączeniem Przedmiaru Robót),
czy za łą czo n y d o Czę ści IV S IW Z Prze dmia r Robó t?
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający wyjaśnia, iż obowiązkiem Wykonawcy pozostaje dokonanie wyceny
z uwzględnieniem treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz
wszystkich dokumentów do niej załączonych.
4) Pytanie nr 4
W związku z ceną określona w ofercie jako cena stanowiąca
nieprzekraczalną
i
maksymalna
kwotę
wynagrodzenia
W ykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia W ykonawca
zwraca się z prośbą o przedstawienie W ykonawcy charakteru
za łą czone go do Czę ści IV SIW Z P rzedmia ru Robó t. Czy w
zaistniałej
sytuacji
przedmiotowy
Przedmiar
Robót
ma
charakter pomocniczy dla ustalenia ceny ofertowej i w zw. z
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tym, czy W ykonawca może wprowadzać do niego ewentualne
modyfikacje w zakresie ilości jednostek przedmiarowych, w
przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy dokumentacją a
przedmiarem?
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z regulacjami ustawy PZP oraz
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 roku w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 ze zmianami), przedmiar
robót stanowi część dokumentacji projektowej. Wykonawca nie pozostaje
uprawniony do dokonywania modyfikacji Przedmiaru Robót, a w przypadku
stwierdzenia niezgodności pomiędzy dokumentacją a przedmiarem, Wykonawca
winien postępować zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
5) Pytanie nr 5
W ykonawca wnosi o wykreślenie w całości zapisu dodanego do
Klauzuli 13.7 [Korekta uwzględniająca zmiany prawne] w
brzmieniu: „nie znajduje zastosowania w odniesieniu do
dochodów publicznych wskazanych w przepisach Prawa
dotyczących finansów publicznych”, z uwagi na sprzeczność
postanowienia dodanego do Klauzuli na mocy W arunków
Szczególnych, z celem opisywanego postanowienia W arunków
Ogólnych Kontraktu FIDIC, tj. możliwości korekty Ceny
Kontraktowej
w
przypadku
zmiany
stanu
prawnego,
w
okolicznościach niezależnych od W ykonawcy.
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zamawiający informuje, że nie wprowadza żadnych zmian do treści klauzuli 13.7
Warunków Kontraktu.
6)

Pytanie nr 6
Czy
Zamawiający
dopuszcza
zabezpieczenie
należytego
wykonania umowy tworzone przez potrącenia z należności za
częściowo
wykonane
roboty
budowlane.
Powyższe
jest
dopuszczalne na podstawie art. 150 ust. 3 ustawy Pzp.
Odpowiedź na pytanie nr 6:
Zamawiający nie dopuszcza zabezpieczenia należytego wykonania umowy
tworzonego przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty
budowlane.

7)

Pytanie nr 7
Prosimy o wyraźne wskazanie Beneficjenta gwarancji wadialnej
w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna.
Zama wia ją cym zgodn ie z ro zd ziałem I S IW Z jest Skarb Pań stwa
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- Urząd Morski w Szczecinie, Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin
natomiast we wzorze umowy widnieje Skarb Państwa - Dyrektor
Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207
Szczecin.
Odpowiedź na pytanie nr 7:
Zamawiający potwierdza, że nazwa i adres Zamawiającego został wskazany w
pkt 1 Instrukcji dla Wykonawców, tj.: „Skarb Państwa – Urząd Morski w
Szczecinie, Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin”.
8)

Pytanie nr 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę i udostępni wykonawcom
edytowalne formularze niezbędne do złożenia oferty.
Odpowiedź na pytanie nr 8:
Zamawiający informuje, iż nie zamierza udostępniać edytowalnych formularzy.

9)

Pytanie nr 9
Rozdział 5 pkt 3.7 - Specjalista ds. Ochrony Środowiska
Prosimy o informację co Zamawiający rozumie pod pojęciem „3
lata pracy w instytucjach związanych z ochroną środowiska”. W
ocenie W ykonawcy tak postawiony warunek może umożliwić
wskazanie osoby, która legitymuje się faktycznie wymaganym
wykształceniem,
ale
nie
koniecznie
musi
posiadać
doświadczenie zawodowe związane z ochroną środowiska.
Podkreślić należy, iż praca w tzw. „instytucjach”, o których
mowa w warunku nie zawsze musi oznaczać nabywanie
doświadczenia w wymaganym przez zamawiającego zakresie.
Wnosimy więc o zmianę warunku poprzez umożliwienie
wykazania się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
które posiadają np. 3 letnie doświadczenie w zakresie ochrony
środowiska (wraz z uwzględnieniem zmiany i dostosowaniem
wzo ru wyka zu o sób - za łączn ik n r 4 do SIW Z).
Odpowiedź na pytanie nr 9:
Zamawiający informuje, iż nie wprowadza zmian w zakresie wymagań
określonych w treści punktu 5.2.3) ppkt 7 Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w zakresie Specjalisty ds. Ochrony Środowiska.

10) Pytanie nr 10
W ykonawca zwraca się z wnioskiem o jednoznaczne wskazanie
charakteru wynagrodzenia dla robót będących przedmiotem
zamówienia. Czy jest to wynagrodzenie kosztorysowe, a zatem
wynagrodzenie właściwe dla reguł kontraktowych na których ma
się opierać wykonanie zamówienia (tzw. Czerwony FIDIC)?, czy
też wynagrodzenie to ma częściowo charakter wynagrodzenia
kosztorysowego,
a
częściowo
charakter
wynagrodzenia
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ryczałtowego, a może tylko ryczałtowego? Jeżeli ma ono
charakter mieszany to W ykonawca wnioskuje o to, aby wyraźnie
wskazać zakres prac objętych ryczałtem, oraz zakres prac
objętych
wynagrodzeniem
kosztorysowym.
Ponadto
wnioskujemy także o to, aby Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
była w rozbiciu na dwie ceny tj. cenę ryczałtową za zakres prac
objętych ryczałtem, oraz cenę za prace objęte wynagrodzeniem
kosztorysowym. W ykonawca wnioskuje również o to, aby
wykreślić
z
SIWZ,
Aktu
Umowy,
czy
też
warunków
szczególnych, fragmenty mówiące o tym, że Zatwierdzona
Kwota Kontraktowa, czy też Cena Kontraktowa są maksymalne i
nieprzekraczalne. Przeczy to bowiem istocie wynagrodzenia
kosztorysowego. W ykonawca przypomina Zamawiającemu, że to
nie przedmiar opisuje przedmiot zamówienia, ale dokumentacja
projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót budowlanych, przedmiar jest tylko narzędziem do
rozliczania się pomiędzy inwestorem a wykonawcą.
Odpowiedź na pytanie nr 10:
Zamawiający wyjaśnia, że model wynagrodzenia przyjęty w Kontrakcie jest
zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, a Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
pozostaje maksymalną i nieprzekraczalną ceną netto jaką Zamawiający może
zapłacić Wykonawcy oraz podatek VAT (cena ta może zostać zmieniona
wyłącznie na podstawie odpowiednich postanowień Kontraktu.)
11) Pytanie nr 11
W ykonawca wnosi o wykreślenie w klauzuli 1.1.1.11 Aneks do
kontraktu - 45 dniowego ograniczenia możliwości podpisana
takiego aneksu. To samo dotyczy klauzuli 13.3.
Odpowiedź na pytanie nr 11:
Zamawiający informuje, że nie zamierza wprowadzać zmian do treści klauzul
1.1.1.11 oraz 13.3 Warunków Kontraktu.
12) Pytanie nr 12
Wykonawca wnosi o wykreślenie w klauzuli 2.2. dodanych słów „i na koszt".
Odpowiedź na pytanie nr 12:
Zamawiający informuje, że nie zamierza wprowadzać zmian do treści klauzuli 2.2
Warunków Kontraktu.
13) Pytanie nr 13
Wykonawca wnosi do dopisanie w dodanym przez Zamawiającego jako zdanie
drugie fragmencie (w klauzuli 4.1.), że nie dotyczy to sytuacji, których
wykonawca nie mógł dostrzec przy uwzględnieniu zawodowego charakteru
prowadzonej przez niego działalności. Ponadto Wykonawca wnosi o
przywrócenie poprzedniego brzmienia pkt (ii) w akapicie trzecim tej klauzuli,
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ewentualne dodanie, że dotyczy to tylko dokumentów sporządzonych przez
wykonawcę.
Odpowiedź na pytanie nr 13:
Zamawiający informuje, że nie zamierza wprowadzać zmian do treści klauzuli 4.1
Kontraktu.
14) Pytanie nr 14
Wykonawca wnosi o wyraźne wskazanie, że wszelkie postanowienia w
Kontrakcie dotyczące ewentualnej odpowiedzialności za niezapłacenie
wynagrodzenia podwykonawcy czy też dalszego podwykonawcy dotyczą tylko i
wyłącznie podwykonawców, o których mowa w art. 6471 Kodeksu cywilnego.
Odpowiedź na pytanie nr 14:
Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie postanowienia Kontraktu odnoszące się do
Podwykonawcy, odnoszą się do „Podwykonawcy” rozumianego zgodnie z
definicją zawartą w klauzuli 1.1.2.8 Warunków Kontraktu.
15)

Pytanie nr 15
Wykonawca wnosi o przywrócenie postanowień klauzuli 4.7. w pierwotnym
brzmieniu, ewentualne wskazanie, że te postanowienia (zmodyfikowane przez
Zamawiającego) odnoszą się tylko i wyłącznie do robót projektowanych przez
wykonawcę.
Odpowiedź na pytanie nr 15:
Zamawiający informuje, że nie zamierza wprowadzać zmian do treści klauzuli 4.7
Warunków Kontraktu.

16)

Pytanie nr 16
Wykonawca wnosi o wyraźne wskazanie w klauzuli 4.11., że dotyczy to tylko
zakresu prac wyraźnie przez Zamawiającego wskazanego.
Odpowiedź na pytanie nr 16:
Zamawiający informuje, że Zatwierdzona Kwota Kontraktowa dotyczy wszystkich
zobowiązań wynikających z Kontraktu.

17)

Pytanie nr 17
Wykonawca wnosi o wykreślenie dodanego przez Zamawiającego akapitu w
klauzuli 4.23, zaczynającego się od słów: „Jeżeli niezbędne będzie uzyskanie
przez Wykonawcę dostępu do gruntu (...)”.
Odpowiedź na pytanie nr 17:
Zamawiający informuje, że nie zamierza wprowadzać zmian do treści klauzuli
4.23 Warunków Kontraktu.
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18)

Pytanie nr 18
Wykonawca wnosi o dodanie w klauzuli 4.27, po słowach „(…) oraz za wszelkie
uszkodzenia instalacji” fragmentu: „z przyczyn leżących po jego stronie”.
Odpowiedź na pytanie nr 18:
Zamawiający informuje, że nie zamierza wprowadzać zmian do treści klauzuli
4.27 Warunków Kontraktu.

19)

Pytanie nr 19
Wykonawca wnosi o przywrócenie podpunktu (c) w klauzuli 16.4.
Odpowiedź na pytanie nr 19:
Zamawiający informuje, że nie zamierza wprowadzać zmian do treści klauzuli
16.4 Warunków Kontraktu.

20)

Pytanie nr 20
Wykonawca wnosi o wykreślenie w klauzuli 20.1. dodanego przez
Zamawiającego fragmentu o treści: „a Zamawiający będzie zwolniony z wszelkiej
odpowiedzialności, na podstawie art. 508 kodeksu cywilnego”.
Odpowiedź na pytanie nr 20:
Zamawiający informuje, że nie zamierza wprowadzać zmian do treści klauzuli
20.1 Warunków Kontraktu.

21)

Pytanie nr 21
Wykonawca wnosi o wykreślenie z załącznika do oferty oraz z klauzuli 4.1.4. kary
umownej tam przewidzianej, jak również ograniczenie w klauzuli 4.1.4.
odpowiedzialności wykonawcy tylko i wyłącznie do wysokości wynagrodzenia
należnego podwykonawcy.
Odpowiedź na pytanie nr 21:
Zamawiający informuje, że nie zamierza wprowadzać zmian do treści Załącznika
do Oferty oraz do klauzuli 4.1.4. Warunków Kontraktu.

22)

Pytanie nr 22
Wykonawca wnosi o zmniejszenie Minimalnej kwoty Przejściowego Świadectwa
Płatności z 1.500.000 PLN na 800.000 PLN
Odpowiedź na pytanie nr 22:
Zamawiający informuje, że nie zamierza wprowadzać zmian w zakresie
wysokości Minimalnej Kwoty Przejściowego Świadectwa Płatności.
Podpisał
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Jacek Cichocki
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