
        

 
 

Projekt nr POIS.02.02.00-00-002/12 pn. „Modernizacja i budowa umocnie ń brzegowych zachodniego wybrze ża” 
współfinansowany ze środków Funduszu Spójno ści w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-002/12-0 0. 

              
Znak: PO-II - 370/ZZP-3/20/13 Szczecin, dnia 17.05.2013r. 
     
     ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  
              nieograniczonego na pełnienie funkcji inżyniera w rozumieniu warunków kontraktowych  
             FIDIC dla inwestycji  pod nazwą „Modernizacja i budowa umocnień brzegowych  
            zachodniego wybrzeża”  
 
Dnia  08, 09 i 14 maja 2013r. wpłynęły  do Zamawiającego pytania następującej treści: 
 

1. Zgodnie z zapisem par. 13 wzoru Umowy Zamawiaj ący wymaga aby In żynier 
posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialno ści cywilnej z tytułu wykonywanej 
działalno ści. 
Czy Zamawiaj ący okre śla wysoko ść wymaganej sumy ubezpieczenia oraz czy 
akceptowana b ędzie polisa OC z sum ą ubezpieczenia 10 milionów złotych? 
Czy Zamawiaj ący okre śla wysoko ść sublimitu dla czystych strat finansowych oraz 
czy akceptowana b ędzie polisa OC z sublimitem czystych strat finansow ych w 
wysoko ści 3 milionów złotych? 
Informacje te s ą niezbędne do prawidłowego skalkulowania ceny oferty.  

 
2. Dot. Preambuły 

 Prosimy o wyja śnienie, co Zamawiaj ący rozumie pod poj ęciem „praktyka 
inwestycyjna na najwy ższym poziomie”. 

 
3. IDW – rozdz. 4 

 Prosimy o wyja śnienie czy termin wykonania zamówienia 31.01.2015 j est terminem 
zakończenia realizacji robót budowlanych i zawiera Okres  Zgłaszania Wad. 

 
4. Opis Przedmiotu Zamówienia – rozdz. 2.1. ust. 60 ) 

 Prosimy o doprecyzowanie ile b ędzie trwał Okres Zgłaszania Wad 
 

5. IDW – rozdz. 5.2 ust. 2) 
 Prosimy o potwierdzenie, że warto ść 10 mln PLN brutto jest warto ścią robót 

budowalnych, dla których pełniona była funkcja In żyniera, a nie jest to warto ść 
samej usługi na pełnienie funkcji In żyniera. 

 
6. IDW – rozdz. 5.2. ust. 2) e) 

 Prosimy o wyja śnienie kwestii specjalisty nr 5 (Inspektor ds. nadz oru autorskiego). 
Jakie konkretnie uprawnienia powinien posiada ć? 

 
7. Opis Przedmiotu Zamówienia – rozdz. 2.1 ust.4) 

 Prosimy o wyja śnienie co Zamawiaj ący rozumie pod poj ęciem „ zapewnienie 
sprawowania nadzoru autorskiego”    

 
8. Opis Przedmiotu Zamówienia – rozdz. 2.1. ust. 55 ) 

 Czy przez „ sprawdzenie dokumentacji projektowej (projektu budo wlanego, 
wykonawczego, przedmiaru) pod wzgl ędem wymaga ń administracyjnych, 
technicznych i organizacyjnych procesu inwestycyjne go, a tak że spełnienia 
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przepisów sztuki budowlanej i zastosowania norm tec hnicznych ” nale ży rozumie ć 
pełną weryfikacj ę dokumentacji projektowej? 

 Czy dokumentacja projektowa jest ju ż przygotowana i ma by ć zweryfikowana przez 
Wykonawc ę (równie ż pod wzgl ędem technicznym) do 30 dnia od dnia zawarcia 
umowy (zgodnie z rozdz. 3 ust.7) 

 
9. Opis Przedmiotu Zamówienia – rozdz. 2.2 ust.8) 

 Prosimy o doprecyzowanie o przygotowaniu jakich „ niezbędnych dokumentów do 
realizacji Kontraktu ” Zamawiaj ący pisze w niniejszym ust ępie. 

 
10. Opis Przedmiotu Zamówienia – rozdz. 2.3 ust. 2)  

 Prosimy o doprecyzowanie o jakich „ wszelkich czynno ściach poprzedzaj ących ” 
Zamawiaj ący pisze w niniejszym ust ępie. 

 
11. Wzór umowy § 5, § 6 

 Gdziekolwiek w SIWZ jest mowa o „ najwy ższej staranno ści ”, „ najwy ższych 
standardach ” prosimy o zmian ę zapisów odpowiednio na „ należytą staranno ść” w 
rozumieniu art. 355 § 2 KC i „ obowi ązujące standardy ”  

 
12. Wzór umowy § 5 ust. 5  

 Prosimy o wyja śnienie jakie działanie lub zaniechanie ze strony In żyniera 
Zamawiaj ący ma na my śli. Prosimy o podanie przykładu działania lub zanie chania 
ze strony In żyniera, które mo że spowodowa ć, bądź przyczyni ć się do naruszenia 
przez Zamawiaj ącego jakichkolwiek zobowi ązań wobec Projektanta, Wykonawcy i 
innych podmiotów.  

 
13. Wzór umowy § 10 ust. 4 

 Rozumiemy, że gdziekolwiek w SIWZ jest mowa o opó źnieniach w wykonywaniu 
jakichkolwiek zobowi ązań Inżyniera wynikaj ących z Kontraktu, Zamawiaj ący ma na 
myśli opó źnienia powstałe z winy In żyniera. Prosimy o potwierdzenie. 

 
14. Wzór umowy § 10 ust. 1  

 Prosimy o zmian ę zapisu: „In żynier ponosi pełn ą odpowiedzialno ść za szkody 
wyrz ądzone Zamawiaj ącemu i b ędące w szczególno ści skutkiem lub pozostaj ące w 
związku ze świadczeniem przez niego Usług ” na brzmienie jak poni żej: 

 „ Inżynier b ędzie ponosi ć odpowiedzialno ść odszkodowawcz ą wynikaj ącą z 
jakiegokolwiek tytułu przewidzianego postanowieniam i Umowy w tym w 
szczególno ści z tytułu niewykonania lub nienale żytego wykonania Umowy, przy 
czym Strony ustalaj ą, iż odpowiedzialno ść ta ograniczona jest do kwoty 
całkowitego Wynagrodzenia In żyniera. In żynier nie ponosi odpowiedzialno ści za 
utracone korzy ści Zamawiaj ącego ”  

 
15. Wzór umowy § 9 ust. 8  

 Prosimy o wyja śnienie, czy nale ży rozumie ć, że płatno ści przypadaj ące po dniu 
31.01.2015, o których mowa w § 9 ust. 8 Wzoru Umowy , są płatno ściami 
wynikaj ącymi z ewentualnego przedłu żenia czasu na uko ńczenie Kontraktu na 
roboty budowlane zgodnie z zapisem IDW – rozdz. 26. 3.  

 
16. Wzór umowy § 8 ust. 2  

 Prosimy o wyja śnienie w jakim terminie od przekazania Raportu prze z Inżyniera 
Zamawiaj ący będzie zgłaszał swoje uwagi i zastrze żenia odno śnie Raportu 
Inżyniera oraz o przedstawienie procedury w przypadku,  gdy In żynier nie zgadza 
się z uwagami lub zastrze żeniami Zamawiaj ącego, z uwagi na fakt, i ż uwzgl ędnienie 
takich uwag i/lub zastrze żeń prowadziłoby do naruszenia pełnej niezale żności 
Inżyniera w zakresie wykonywania obowi ązków wynikaj ących z umowy. 

 
17. Wzór umowy § 10 ust. 2  

 Prosimy o wyja śnienie co Zamawiaj ący rozumie pod poj ęciami „ jakakolwiek 
instrukcja, zatwierdzenie, zgoda lub przychylne sta nowisko wyra żone przez 
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Zamawiaj ącego ”, o których mowa w § 10 ust. 2 Wzoru umowy. Czy na leży 
rozumie ć, że chodzi tu o „ uwagi i zastrze żenia ” oraz „ żądania wyja śnień i 
uzupełnie ń odno śnie dostarczonych przez In żyniera raportów ” o których mowa w § 
8 ust. 2 Wzoru umowy ?  
 

18. Wzór umowy § 14 ust. 1  
Prosimy o wyja śnienie czy w kontek ście zapisu „ Inżynier nab ędzie i przeniesie na 
Zamawiaj ącego autorskie prawa maj ątkowe i prawa pokrewne, w tym wył ączone 
prawa do zezwolenia na wykonanie zale żnych praw autorskich oraz przenoszenia 
praw nabytych na podstawie tej Umowy na inne osoby,  do wszystkich utworów 
powstałych w wykonaniu lub w zwi ązku z wykonaniem Umowy, w tym w 
szczególno ści do Raportów i Dokumentacji In żyniera, wraz z prawem dokonywania 
w nich zmian  oraz prawem własno ści egzemplarzy tych utworów... ” nale ży 
rozumie ć, że w przypadku dokonywania zmian w Raportach i Dokum entacji 
sporz ądzonych przez In żyniera to Zamawiaj ący będzie ponosił odpowiedzialno ść w 
zakresie dokonanych zmian.  

 
19. CZĘŚĆ I – Instrukcja dla wykonawców, punkt 14.3 ust ęp 16) – Zamawiaj ący 

wskazuje, że Wykonawca, powołuj ący si ę na zasoby innych podmiotów składa 
wraz z ofert ą pisemne zobowi ązanie tych podmiotów, zgodnie z zał ącznikiem nr 
4a do SIWZ; zał ączony do SIWZ formularz 4a ma form ę oświadczenia, które ma 
złożyć osoba, oddaj ąca si ę do dyspozycji Wykonawcy na czas realizacji 
zadania inwestycyjnego. Jaki zał ącznik, lub w jaki sposób ma wypełni ć 
załącznik 4a, Wykonawca, który: 
a. składaj ąc ofert ę polega na osobach, udost ępnionych mu przez inny 

podmiot/firm ę (nie zaś na osobie np. fizycznej, samoudost ępniaj ącej 
się), 

b. polega na zasobach w postaci wiedzy i do świadczenia innego 
podmiotu? 

 
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 1  
 
W związku z ww. zapytaniem Zamawiający wprowadził  następujące zmiany do SIWZ: 
§ 13 ust. 1 poprzez nadanie mu treści: 
 

1. Inżynier zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu wykonywanej działalności w uznanym, wiarygodnym finansowo 
towarzystwie ubezpieczeniowym, przy czym suma ubezpieczenia będzie nie niższa 
niż 1.000.000,00 złotych (słownie: jeden milion złotych __/100) za każde roszczenie 
lub serię roszczeń powstałych z tej samej przyczyny, jednego źródła lub zdarzenia 
związanego ze świadczeniem Usług przez Inżyniera w związku z realizacją 
Inwestycji.  

§ 13 ust. 3 lit ) e 

e) czyste straty finansowe, jako szkody nie wynikające ani ze szkód osobowych i/lub 
rzeczowych, z rozszerzeniem o starty następcze powstałe po czystych stratach 
finansowych (utracone korzyści) przy czym sublimit sumy ubezpieczenia dla 
czystych strat finansowych powinien wynosić minimum 200.000,00 zł (dwieście 
tysięcy złotych). 

oraz przedłu żył termin składania ofert do  dnia 10.06.2013 godz.: 10:30 
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Odpowied ź na pytanie 2  
 
Zapis odnosi się do poziomu profesjonalizmu Wykonawcy. Należy interpretować go literalnie. 
 
Odpowied ź na pytanie 3  
 
Termin 31.01.15 jest terminem wystawienia Świadectwa Wykonania. W tym terminie zawiera 
się Okres Zgłaszania Wad. 
Wymagany termin zakończenia robót budowlanych (Czas na Ukończenie) - 30.10.2014 r. 
 
Odpowied ź na pytanie 4  
 
Okres Zgłaszania Wad trwa do 2 miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla 
Odcinka Robót  
 
Odpowied ź na pytanie 5  
 
Potwierdzamy – kwota 10 mln PLN brutto odnosi się do wartości robót budowlanych dla 
której była pełniona usługa Inżyniera 
 
Odpowied ź na pytanie 6  
 
Zgodnie z zapisem IDW - rozdz. 5.2.ust.2) e) inspektor nadzoru inwestorskiego powinien 
posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności zgodnej z 
przedmiotem nadzorowanych robót, w tym wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów. 
 
Odpowied ź na pytanie 7  
 
Zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego oznacza w szczególności realizację zadań 
określonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 
2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm. 
 
Odpowied ź na pytanie 8  
 
Pytanie dotyczy rozdz. 2.1 ust. 56, a nie ust. 55 jak podano w zapytaniu. 
  
Poprzez sprawdzenie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego, wykonawczego, 
przedmiaru) pod względem wymagań administracyjnych, technicznych i organizacyjnych 
procesu inwestycyjnego, a także spełnienia przepisów sztuki budowlanej i zastosowania 
norm technicznych; należy rozumieć sprawdzenie  czy dostarczone dokumenty są 
kompletne, czy pozwolą na wszczęcie robót, czy są podpisane, zatwierdzone przez 
odpowiednie organy oraz czy nie zawierają wad, których wykrycie możliwe jest przy 
zachowaniu należytej staranności.  
  
Dokumentacja jest już przygotowana i zostanie dostarczona wykonawcy po podpisaniu 
umowy. Zgodnie z zapisem zawartym w Opisie przedmiotu zamówienia roz. 3.1 ust 7, w 
ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy powinna zostać przedstawiona analiza, między innymi 
dokumentacji projektowej w zakresie podanym powyżej. 
  
Odpowied ź na pytanie 9  
 
Pod pojęciem „niezbędnych dokumentów dla realizacji Kontraktu” Zamawiający rozumie 
wszelkie dokumenty jakie służą realizacji kontraktu i jakie są związane ze sferą działalności 
Inżyniera kontraktu i jakie zgodnie ze swoją profesjonalną wiedzą Inżynier kontraktu 
powinien przygotować 
 
Odpowied ź na pytanie 10  
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Zamawiający przez pojecie „wszelkich czynności poprzedzających” rozumie wszelkie 
czynności pozostające w sferze aktywności Inżyniera kontraktu jakie w danych 
okolicznościach okażą się niezbędne do przygotowania wniosku o uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie. 
 
Odpowied ź na pytanie 11  
 
Zamawiający nie przewiduje zamiany wzoru umowy w proponowanym zakresie. 
 
Odpowied ź na pytanie 12  
 
§ 5 ust. 5 ma charakter przepisu otwartego, który znajdzie zastosowanie bądź nie w 
zależności od oceny konkretnych działań lub zaniechań Inżyniera kontraktu w relacji do 
przyszłego stanu faktycznego, których to przesłanek nie da się w chwili obecnej 
skatalogować w sposób kompletny. Podawania przykładów konkretnych zachowań Inżyniera 
kontraktu na tym etapie mogłoby prowadzić do zawężenia zakresu zastosowania tego 
przepisu co nie jest intencją Zamawiającego.. 
 
Odpowied ź na pytanie 13  
 
Terminy § 10 ust. 4 wzoru należy rozumieć w sposób określony przez przepisy Kodeksu 
cywilnego. 
 
Odpowied ź na pytanie 14  
  
Zamawiający nie przewiduje zmiany § 10 ust. 1 wzoru umowy. 
 
Odpowied ź na pytanie 15  
  
Zamawiający potwierdza, że płatności przypadające po dnu 31.01.2015 r. mogą wynikać z 
ewentualnego przedłużenia czasu na ukończenie Kontraktu na roboty budowlane.  
 
Odpowied ź na pytanie 16  
  
Zamawiający nie przewiduje określenia terminu zgłaszania uwag i zastrzeżeń odnośnie 
treści raportu z uwagi na fakt, iż konieczność zgłoszenia takich uwag lub zastrzeżeń nie musi 
się ujawnić w ściśle zakreślonym terminie. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia 
procedury, która regulowałaby postępowanie stron w przypadku braku zgody Inżyniera 
kontraktu na uwagi lub zastrzeżenia Zamawiającego powołaniem się na naruszenie pełnej 
niezależności Inżyniera kontraktu. Są to kwestie sporne, które będą rozstrzygane przez 
strony z uwzględnieniem postanowień umowy i ogólnie obowiązujących przepisów prawa. 
 
Odpowied ź na pytanie 17  
 
Zawarte w § 10 ust. 2 wzoru umowy słowo „jakakolwiek” jednoznacznie wskazuje, iż odnosi 
się do wszelkich oświadczeń Zamawiającego posiadających walor instrukcji, zatwierdzenia, 
zgody lub przychylnego stanowiska. Oznacza to, że mogą się one również znaleźć w 
określonych w § 8 ust. 2  „uwagach i zastrzeżeniach” oraz „żądaniach wyjaśnień odnośnie 
dostarczonych przez inżyniera raportów” aczkolwiek z natury rzeczy w tego typu 
oświadczeniach zamieszcza się twierdzenia o odmiennej treści. Zmawiający nie potwierdza, 
iż w/w sformułowania zawarte w § 10 ust. 2 wzoru umowy odnoszą się wyłącznie do 
oświadczeń określonych w § 8 ust. 2 wzoru umowy. 
 
Odpowied ź na pytanie 18  
 
Zamawiający potwierdza, iż będzie ponosił odpowiedzialność w zakresie dokonanych przez 
Zamawiającego zmian w Raportach i Dokumentacji o ile zmiany nie będą wynikały z 
działania lub zaniechania Inżyniera kontraktu. W pozostałym zakresie nie można udzielić na 
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zadane pytanie jednoznacznej odpowiedzi, gdyż uzależniona ona będzie od konkretnego 
przyszłego stanu faktycznego, którego przypadków nie sposób skatalogować. 
 
 Odpowied ź na pytanie 19  
 
Treść załącznika 4 a jest wzorem oświadczenia. Wykonawca może jego treść odpowiednio 
dostosować/zmienić w zależności od składanego oświadczenia/ zobowiązania. 
 
 
 
 
 

Z up. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 
 

Zenon Kozłowski 
Z-ca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego 

 


