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Szczecin, dnia 17.11.2020 r.

Wykonawcy

uczestniczący

w

postępowaniu

Znak sprawy: MKP/02/ZP/2020

Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowę portu rybackiego wraz z drogą dojazdową do obiektów rybackich
położonych w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wilków Morskich”.

INFORMACJA nr 3
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące
treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (dalej: „Pzp”) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z
odpowiedziami.
Pytanie 1
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, iż w przypadku nałożenia
obowiązku sporządzenia Raportu o oddziaływaniu na środowisko sytuacja ta której nie
można przewidzieć w stu procentach w momencie składania oferty oraz nie można się do
niej przygotować w zakresie zawitego terminu wykonania zlecenia fakt ten będzie traktowany
jako opóźnienie wynikające z działania siły wyższej.
Odpowiedź
Dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego wydana została decyzja administracyjna nr
6/2020, z dnia 30.04.2020 r. o uwarunkowaniach środowiskowych, w której stwierdzono brak
potrzeby sporządzania oceny oddziaływania na środowisko.
Pytanie 2
Zwracamy się z uprzejmą prośba o jednoznaczne potwierdzenie, iż grunt podlegający
wydobyciu w czasie prac ziemnych i czerpalnych jest czysty pod kątem składu chemicznego.
Odpowiedź
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Zgodnie z ustawą o odpadach, wytwórcą odpadów innych niż niebezpieczny o kodzie 17 05
06, powstających podczas prac budowlanych jest wykonawca tych prac. Jest on
zobowiązany do prowadzenia gospodarki zgodnie z wymaganiami w/w ustawy tj. w pierwszej
kolejności poddawania odpadów przetworzeniu w miejscu ich powstawania i przekazywania
pozostałych odpadów podmiotom posiadającym pozwolenie na transport, zbieranie,
przetwarzanie lub w ostateczności na ich unieszkodliwianie. Wykonawca robót budowlanych
może wydobyć urobek z pogłębiania i środkami transportu lądowego przetransportować go
jako odpad pod kodem 17 05 06 do zagospodarowania, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza
instalacjami i urządzeniami (Dz.U. 2015 r. poz. 796). Powyższy akt prawny umożliwia
wykorzystanie odpadu w procesie odzysku R5 (Recykling lub odzysk innych materiałów
nieorganicznych) do:


budowy, rozbudowy i utrzymania budowli hydrotechnicznych innych niż wymienionych
w lp. 10 rozporządzenia, takich jak sztuczne wyspy, konstrukcje i urządzenia,
podmorskie kable i rurociągi, nabrzeża, wały, pomosty, pirsy, pola refulacyjne lub inne
obiekty infrastruktury portowej i infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani
morskich,



budowli przeciwpowodziowych,



zabezpieczenia brzegu pod warunkiem, że zostało to uwzględnione w decyzji wydanej
na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisów
prawa budowlanego, przepisów o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej lub
przepisów prawa wodnego, jeżeli taka decyzja jest wymagana, a planowane działania
nie spowodują bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w
środowisku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu
szkodom w środowisku i ich naprawie. W przypadku gdy wynika to z wymogów
technicznych, urobek (osady) poddawany jest procesom odwodnienia i stabilizacji z
zastosowaniem np. odpowiednich materiałów bądź substancji stosownie do warunków
geotechnicznych i funkcji terenu.

W przypadku, gdy wytwórca odpadu zleci badania urobku w wyżej przywołanym zakresie
i zostanie przekroczony chociaż jeden parametr, wówczas urobek będzie traktowany jako
odpad niebezpieczny, który należy przekazać podmiotowi posiadającemu uregulowany stan
formalno–prawny w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. Wykonawca robót
wyznaczy miejsca magazynowania odpadów, zapewni odpowiednie pojemniki do ich
gromadzenia zabezpieczając środowisko przed zanieczyszczeniem. Prawidłowa organizacja
2

Nr sprawy: MKP/02/ZP/2020

bieżącego gospodarowania odpadami, właściwa organizacja zaplecza robót, systematyczny
wywóz odpadów, a także przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy wpłynie na
wyeliminowanie bezpośredniego oddziaływania odpadów na zdrowie i życie ludzi oraz na
środowisko.
Pytanie 3
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, iż zakresem usługi nie są
objęte badania ferromagnetyczne w części lądowej i wodnej, a Zamawiający jest w
posiadaniu

wyników badań przeprowadzonych w czasie

przygotowanie Programu

Funkcjonalno-Użytkowego
Odpowiedź
Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej wszystkie koszty realizacji przedmiotu
zamówienia, w tym koszty pomiarów, badań i uzgodnień – w zakresie wynikającym z
przepisów prawa dotyczących tych robót.
Pytanie 4
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, iż zakresem usługi nie jest
wydobycie i utylizacja materiałów wybuchowych potencjalnie zalegających na dnie
podlegającym pracom czerpalnym.
Odpowiedź
Przedmiot zamówienia nie obejmuje kosztów wydobycia i unieszkodliwienia materiałów
wybuchowych.
Pytanie 5
Nawiązując do udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi z dnia 05.11.2020 oraz
zapisów PFU zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie ze względów funkcjonalnych
rozgraniczenie strefy nabrzeża w linii przed budynkiem dla rybaków (I strefa mniejsze
obciążenia) i za budynkiem dla rybaków ( II strefa większe obciążenia ).
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na rozgraniczenie strefy nabrzeża w linii przed budynkiem dla
rybaków (I strefa mniejsze obciążenia) i za budynkiem dla rybaków (II strefa większe
obciążenia).

Szczegółowe

rozwiązanie

w

tym

zakresie

wraz

z

obliczeniami

wytrzymałościowymi winny być zawarte w projekcie budowlanym zagospodarowania terenu.
Pytanie 6
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Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, iż terenu działki 3/6 nie
należy odgradzać jakimkolwiek ogrodzeniem od działek na których realizowane będą
przedmiotowe prace budowlane. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne
potwierdzenie, iż w zakresie branży drogowej program funkcjonalno-użytkowy jako element
nienaruszalny przedstawia wymiary w planie wraz z klasami ruchu dla nawierzchni
drogowych, a szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne pozostają w gestii projektanta
ponoszącego za obrane rozwiązania odpowiedzialność w świetle zapisów Prawa
Budowlanego
Odpowiedź
W cenie ofertowej (w zakresie przedmiotu zamówienia) należy przewidzieć wygrodzenie
portu morskiego zgodnie z opisem zawartym w PFU rozdział 5.2.5. Powyższe wytyczne
obejmują także wydzielenie nieruchomości 3/6 sąsiadującej z portem morskim.
Pytanie 7
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, iż w zakresie branży
konstrukcyjnej program funkcjonalno-użytkowy jako element nienaruszalny przedstawia
gabaryt oraz funkcje obu obiektów kubaturowych, a szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne
pozostają w gestii projektanta ponoszącego za obrane rozwiązania odpowiedzialność w
świetle zapisów Prawa Budowlanego.
Odpowiedź
Program funkcjonalno-użytkowy jako element nienaruszalny przedstawia gabaryt oraz
funkcje obu obiektów kubaturowych, a szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne pozostają w
gestii wykonawcy i winny być ustalone na etapie opracowania projektu budowlanego i
projektu wykonawczego.
Pytanie 8
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, iż w zakresie branży
sanitarnej program funkcjonalno-użytkowy jako element nienaruszalny przedstawia sposób
zasilenia danym mediami, a szczegółowe rozwiązania pozostają w gestii projektanta
ponoszącego za obrane rozwiązania odpowiedzialność w świetle zapisów Prawa
Budowlanego
Odpowiedź
Program funkcjonalno-użytkowy jako element nienaruszalny przedstawia sposób zasilenia
mediami, a szczegółowe rozwiązania pozostają w gestii wykonawcy i winny być ustalone na
etapie opracowania projektu budowlanego i projektu wykonawczego, zgodnie z wydanymi
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przez operatorów sieci warunkami technicznymi przyłączenia do sieci (gazowej, wod.-kan. I
energetycznej).
Pytanie 9
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, iż zakresem projektu nie
jest objęte wyposażenie części sanitarnej budynku obsługi portu oraz budynków dla
rybaków.
Odpowiedź
Przedmiot zamówienie obejmuje wyposażenie budynku obsługi portu oraz budynków dla
rybaków – w zakresie określonym w PFU oraz w opisie przedmiotu zamówienia (siwz
rozdział XV).
Pytanie 10
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, iż zakresem projektu nie
jest objęte wyposażenie budynku obsługi portu w wytwornicę lodu.
Odpowiedź
Przedmiot zamówienie obejmuje wyposażenie budynku obsługi portu oraz budynku dla
rybaków – w zakresie określonym w PFU oraz w siwz rozdział XV opis przedmiotu
zamówienia, w tym obejmuje dostawę wytwornicy lodu (patrz pkt 6 rozdz. XV siwz)..
Pytanie 11
Ze względu na fakt konieczności dowiązania się konstrukcją projektowanej drogi do drogi
zaprojektowanej na działce 4/3 zwracamy się z uprzejmą prośbą o załączenie do akt
postępowania przekrojów obrazujących konstrukcje drogi w tym rejonie.
Odpowiedź
Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej wszystkie koszty realizacji przedmiotu
zamówienia, w tym koszty pomiarów, badań i uzgodnień, w tym dokonanie uzgodnień z
zarządcą istniejącej drogi, w kwestii dowiązania się konstrukcją projektowanej drogi do drogi
zaprojektowanej na działce 4/3.
Pytanie 12
Kierując się dbałością o fundusze publiczne oraz zapisami Prawa Zamówień Publicznych
zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne określenie standardów systemu dozoru
CCTV a w szczególności ilości kamer oraz parametrów centrali monitoringu.
Odpowiedź
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Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. wykonanie instalacji systemu dozoru telewizyjnego
cctv, obejmującego teren zewnętrzny zmodernizowanego portu rybackiego – zgodnie z
wytycznymi określonymi w rozdziale 5.6.2 PFU. System monitoringu winien zapewnić
rejestracje

obrazu

z

wszystkich

z

kamer

możliwością

rozpoznawania

twarzy

i

przechowywanie rejestru przez okres min. 30 dni. Szczegółowych rozwiązań technicznych
winien dokonać wykonawca na etapie opracowania projektu wykonawczego branży
teletechnicznej.
Pytanie 13
Kierując się posiadanym doświadczeniem zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne
określenie, iż spadki nawierzchni na nabrzeżu mają być skierowane w kierunku wody a ze
względu na brak zakładanego koncepcyjnie odwodnienia liniowego docelowo bez
podczyszczenia do odbiornika (Zalew Kamieński) co jest niezgodnym z wytycznymi
środowiskowymi
Odpowiedź
Inwestycja będąca przedmiotem zamówienia będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i
wybuduj”. To Wykonawca winien dokonać rozwiązań projektowych dotyczących odwodnienia
terenu i odprowadzania wód opadowych i roztopowych, zgodnie z prawem: w projekcie
budowlanym, projekcie wykonawczym i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych, na etapie wykonywania projektu budowlanego i uwzględnić przyjęte
rozwiązania w cenie ofertowej.
Pytanie 14
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie iż Zamawiający posiada pozwolenie
wodno-prawne

umożliwiające

odprowadzenie

podczyszczonej

z

terenu

wokół

hali

magazynowej wody do Zalewu Kamieńskiego
Odpowiedź
Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej wszystkie koszty realizacji przedmiotu
zamówienia, w tym koszty uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych – z
wyłączeniem

decyzji

o

lokalizacji

inwestycji

uwarunkowaniach środowiskowych.
Pytanie 15
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o
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Nawiązując do nie jednoznacznych zapisów PFU zwracamy się z uprzejmą prośbą o
jednoznaczne określenie iż dolny nawierzchnie utwardzone w rejonie Budynku dla Rybaków
należy wyposażyć w odwodnienia liniowe.
Odpowiedź
Inwestycja będąca przedmiotem zamówienia będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i
wybuduj”. To Wykonawca winien dokonać rozwiązań projektowych dotyczących odwodnienia
terenu i odprowadzania wód opadowych i roztopowych, zgodnie z prawem: w projekcie
budowlanym, projekcie wykonawczym i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych, na etapie wykonywania projektu budowlanego i uwzględnić przyjęte
rozwiązania w cenie ofertowej.
Pytanie 16
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie iż istniejący slip nie podlega
przebudowie celem dostosowania go do slipowania jednostek przystani rybackiej
Odpowiedź
Przedmiot zamówienia dotyczy wyłącznie obszaru zainwestowania określonego w załączniku
do PFU pt. Zagospodarowanie terenu portu rybackiego Kamień Pomorski i nie obejmuje
istniejącego slipu.
Pytanie 17
Kierując się dbałością o finanse publiczne zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne
czytelne określenie, parametrów jednostek które będą miały być obsługiwane przy nabrzeżu
przystani.
Odpowiedź
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa portu rybackiego w Kamieniu Pomorskim wraz z
przebudową drogi dojazdowej, w tym budowa nabrzeża betonowego do cumowania
jednostek rybackich, o łącznej długości ok. 55 metrów. Nabrzeże przeznaczone jest do
cumowania motorowych łodzi rybackich, o długości 6-8 m, w max ilości 8 szt. jednostek
cumujących równocześnie.
Pytanie 18
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne określenie na jakiej szerokości należało
będzie prowadzić prace czerpalne
Odpowiedź
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Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. wykonanie robót czerpalnych w zakresie określonym
w PFU, rozdział 6.2 Pogłębienie basenu portowego, wzdłuż budowanego nabrzeża (55 mb),
Htech.= 3,0 m – w ilości 3500 m3. Minimalna szerokość toru: 25 m.
Pytanie 19
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, iż technologia prac
wskazana dla prac czerpalnych jest technologią sugerowaną a ostateczny dobór zależeć
będzie od Wykonawcy.
Odpowiedź
Inwestycja będąca przedmiotem zamówienia będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i
wybuduj”. Informacja o przewidywanej technologii wykonywania robót zapisana w pkt 6.2
PFU ma charakter przykładowy, nieobligatoryjny. To Wykonawca winien dokonać ustalenia
technologii wykonywania robót w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych, na etapie wykonywania projektu budowlanego i uwzględnić przyjętą
technologię w cenie ofertowej.
Pytanie 20
Kierując się dbałością o finanse publiczne zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne
potwierdzenie, iż nadzór nad realizacją prac budowlanych i wykonawczych będzie
Zamawiający prowadził samodzielnie, a nie z wykorzystaniem zewnętrznej firmy świadczącej
usługę Inżyniera Kontraktu.
Odpowiedź
Zamawiający przewiduje ustanowienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego
będącego przedmiotem zamówienia. Ustanowienie nadzoru inwestorskiego nie wchodzi w
zakres przedmiotu zamówienia i leży po stronie Zamawiającego.
Pytanie 21
Zwracamy się z uprzejmą prośbą iż uzgodnienia w przypadku uzgodnień z Właścicielem
działki 3/6 Zamawiający będzie moderatorem dążąc do ograniczenie roszczeń.
Odpowiedź
Zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu Wykonawca winien prowadzić prace w
sposób nieuciążliwy dla otoczenia, nie generujący roszczeń.
Pytanie 22
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, iż Zamawiający jest w
posiadaniu uzgodnień z Właścicielem działki, który z dużym prawdopodobieństwem będzie
8
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oczekiwał rekompensaty wynikającej z czasowego ograniczenia możliwości prowadzenia
działalności usługowo gastronomicznej.
Odpowiedź
Zamawiający nie dysponuje uzgodnieniami z Właścicielem działki 3/6, ani też oceną jego
potencjalnych roszczeń. Zgodnie z siwz Wykonawca winien prowadzić prace w sposób
nieuciążliwy dla otoczenia, nie generujący roszczeń.
Pytanie 23
Kierując się dbałością o finanse publiczne zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie,
iż wbrew Zamawiający potwierdza, iż obiekty hydrotechnicznej inwestycji wchodzą w skład
pierwszej kategorii geotechnicznej, a co za tym idzie nie będzie wymaganym od Projektanta
przedstawienie dodatkowej dokumentacji geotechnicznej, za którą to Zamawiający ponownie
zapłaci.
Odpowiedź
Inwestycja będąca przedmiotem zamówienia będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i
wybuduj”. Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej wszystkie koszty realizacji
przedmiotu zamówienia, w tym koszty dokumentacji projektowej, koszty pomiarów, badań i
uzgodnień – w zakresie wynikającym z przepisów prawa dotyczących tych robót.
Pytanie 24
Kierując się dbałością o finanse publiczne zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie na
jakiej podstawie Zamawiający określił kategorię geotechniczną obiektów
Odpowiedź
Na podstawie Dokumentacji badań podłoża gruntowego, stanowiącej załącznik do PFU.
Pytanie 25
Kierując się dbałością o finanse publiczne zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne
potwierdzenie, iż Zamawiający w sposób świadomy zatwierdził Program FunkcjonalnoUżytkowy zawierający błędne określenie warunków gruntowo wodnych, które to należy
uznać za złożone a nie proste.
Odpowiedź
Zamawiający dokonując odbioru Programu Funkcjonalno-Użytkowego działał w najlepszej
wierze, że treść opracowania jest adekwatna do istniejącego stanu i wymogów prawa, zaś
sam dokument został opracowany przez osoby posiadające wymagane prawem kwalifikacje i
uprawnienia. Zawarte w pytaniu stwierdzenie o błędnym określeniu w PFU warunków
9
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gruntowo wodnych nie zostało potwierdzone żadnymi dokumentami. Nie sposób zatem
odnieść się do zarzutu o błędnym określeniu warunków gruntowo wodnych.
Pytanie 26
Kierując się dbałością o finanse publiczne zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne
potwierdzenie iż kanalizacja deszczowa odprowadzająca wody z utwardzonego rejonu wokół
hali magazynowej a w szczególności z istniejącej przystani jachtowej ma pozostać w
niezmienionej formie.
Odpowiedź
Inwestycja będąca przedmiotem zamówienia będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i
wybuduj”. To Wykonawca winien dokonać rozwiązań projektowych dotyczących odwodnienia
terenu i odprowadzania wód opadowych i roztopowych, zgodnie z prawem: w projekcie
budowlanym, projekcie wykonawczym i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych, na etapie wykonywania projektu budowlanego i uwzględnić przyjęte
rozwiązania w cenie ofertowej.
Pytanie 27
Kierując się dbałością o finanse publiczne zwracamy się uprzejmą prośbą o jednoznaczne
określenie na jakie rządnej ma być zlokalizowana nawierzchnia wokół istniejącej hali
magazynowej.
Odpowiedź
Inwestycja będąca przedmiotem zamówienia będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i
wybuduj”. To Wykonawca winien dokonać rozwiązań projektowych dotyczących nawiązania
do terenu sąsiadującego, nie objętego przedmiotem zamówienia zgodnie z prawem: w
projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym i w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych, na etapie wykonywania projektu budowlanego i uwzględnić
przyjęte rozwiązania w cenie ofertowej.
Pytanie 28
Kierując się dbałością o finanse publiczne zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne
potwierdzenie iż rozdział pomiędzy rzędną +1,2 w rejonie Budynku dla Rybaków a rzedną w
rejonie istniejącej hali ma zostać wykonany w formie skarpy a nie murku oporowego.
Odpowiedź
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W cenie ofertowej należy przyjąć wykonanie zagospodarowania terenu zgodne z
założeniem jak w załączniku do PFU: rys. Zagospodarowanie terenu port rybacki Kamień
Pomorski, tj. w formie skarpy.
Pytanie 29
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, iż ogrodzenia znajdującego
się na działce 3/6 nie będącej w jurysdykcji Zamawiającego nie należy rozbierać.
Odpowiedź
W cenie ofertowej (w zakresie przedmiotu zamówienia) należy przewidzieć wygrodzenie
portu morskiego zgodnie z opisem zawartym w PFU rozdział 5.2.5. Powyższe wytyczne
obejmują także wydzielenie nieruchomości 3/6 sąsiadującej z portem morskim.
Pytanie 30
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż ze względu na nieobjęcie zakresem
opracowania modernizacji istniejącej obudowy brzegu przy przystani jachtów (działka 11)
obciążenie tego rejonu ma być reprezentatywnym dla pozostałej części niższej przystani.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza że modernizacja istniejącej obudowy brzegu, poza terenem
określonym w PFU, w załączniku pn. Zagospodarowanie terenu portu rybackiego Kamień
Pomorski - nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.
Pytanie 31
Zwracamy się

z uprzejmą prośbą o określenie jakie w chwili obecnej obowiązuje

dopuszczalne obciążenie nawierzchni w rejonie przystani jachtowej.
Odpowiedź
Inwestycja będąca przedmiotem zamówienia będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i
wybuduj”. To Wykonawca winien dokonać rozwiązań projektowych dotyczących nawiązania
do terenu sąsiadującego, nie objętego przedmiotem zamówienia zgodnie z prawem: w
projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym i w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych, na etapie wykonywania projektu budowlanego i uwzględnić
przyjęte rozwiązania w cenie ofertowej.
Pytanie 32
Kierując się dbałością o finanse publiczne a zarazem zapisami Prawa Zamówień
Publicznych zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne potwierdzenie iż nabrzeża nie
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należy wyposażać w punkty przyłączenia mediów (kanalizacja wodociągowa / kanalizacja
elektroenergetyczna/kanalizacja wód zaolejonych). Nadmieniamy, iż Wykonawca na etapie
składania oferty nie jest w stanie w sposób bezpieczny dla obu stron zinterpretować
odpowiedzi w formie „wyposażenie nabrzeża pozostaje w gestii Projektanta” ponieważ to
Zamawiający definiuje w sposób czytelny swe oczekiwania.
Odpowiedź
Inwestycja będąca przedmiotem zamówienia będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i
wybuduj”. Zamawiający określił przedmiot zamówienia w PFU wraz z określeniem funkcji
użytkowych zmodernizowanego obiektu portu rybackiego.
Pytanie 33
Celem zachowania równowagi stron postępowania zwracamy się z uprzejmą prośbą o
potwierdzenie, iż nabrzeże nie powinno być zasilone w media.
Odpowiedź
Inwestycja będąca przedmiotem zamówienia będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i
wybuduj”. Zamawiający określił przedmiot zamówienia w PFU wraz z określeniem funkcji
użytkowych zmodernizowanego obiektu portu rybackiego.
Pytanie 34
Prosimy o skorygowanie postanowienia punkt 2 podpunkt 2 Rozdziału XIII SIWZ – zgodnie z
przywołanym postanowieniem wykonawca złożyć ma projekt polisy CAR zawierającej poza
sekcją I również sekcję II – ubezpieczenie OC. Natomiast zgodnie ze szczegółowymi
postanowieniami dotyczącymi ubezpieczeń, znajdującymi się w §7 Załącznika nr 4 do SIWZ
– Wzór umowy, wykonawca zobowiązany jest do zawarcia ubezpieczenia CAR
obejmującego tylko sekcję I, a także osobnej, dedykowanej polisy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej.
Odpowiedź
Zamawiający dokona modyfikacji siwz w przedmiotowym zakresie.
Pytanie 35
Prosimy o wykreślenie postanowienia § 7 ust. 1 pkt 5 lit. c Załącznika nr 4 do SIWZ – Wzór
umowy, wskazana klauzula nr 102 dotyczy sekcji II ubezpieczenia CAR i nie jest klauzulą
rozszerzającą zakres ubezpieczenia, a klauzulą ograniczającą zakres ubezpieczenia sekcji
II, która nie jest wymagana zgodnie z § 7 ust. 1 Załącznika nr 4 do SIWZ – Wzór umowy,
gdyż zamiast sekcji II, wykonawca zawrzeć ma dedykowaną polisę ubezpieczenia OC.
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Odpowiedź
Zamawiający dokona modyfikacji siwz w przedmiotowym zakresie.
Pytanie 36
Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zmiany w zakresie kryterium oceny ofert
wskazanego w Rozdziale XII pkt. 1 ppkt. 2 SIWZ tj. Okres gwarancji i rękojmi (GR)
polegającej na ograniczeniu maksymalnego okresu gwarancji i rękojmi do 60 miesięcy
(obecnie 72 miesiące).
Biorąc pod uwagę długi okres właściwej realizacji kontraktu (do 30.11.2022) oraz
dopuszczalne okresy oferowanej przez wykonawcę gwarancji i rękojmi zgodnie z
Rozdziałem XII SIWZ, wykonawcy mogą nie uzyskać na rynku ubezpieczeniowym lub
bankowym gwarancji obejmujących łącznie okres ponad 96 miesięcy. Z uwagi na obecną
sytuację epidemiczną, zarówno ubezpieczyciele jak i banki zdecydowanie restrykcyjnie
podchodzą do ryzyk związanych z udzielaniem gwarancji stanowiących zabezpieczenie
należytego wykonania kontraktu, nie godząc się na zbyt długie (ich zdaniem) okresy
obowiązywania zabezpieczenia. Wskazanie kryteriów promujących okresy gwarancji, a
zwłaszcza rękojmi, dłuższe od standardowo stosowanych w postępowaniach o zamówienie
publiczne, może zniechęcać podmioty dysponujące zdolnością do wykonania zamówienia do
udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym.
Odpowiedź
Zamawiający dokona modyfikacji siwz w przedmiotowym zakresie.

13

