
 
 

Dziwnów, dnia 27 kwietnia 2022 r. 

Nr postępowania: ZPM.271.1.2022 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 2 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Modernizacja Portu Rybackiego w Dziwnowie – Nabrzeże Turystyczne” 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ. 

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych 

(t.j. DZ. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań 

wraz z wyjaśnieniami. 

 

Pytanie nr 1 

Wnoszę o dokonanie zmiany treści SWZ, rozdziału VI pkt 1 ppkt. 4 w ten sposób, że: 

(1) wydłużony zostanie okres z 5 na 7 lat w jakim Wykonawca zrealizował inwestycje warunkujące 

dopuszczenie go do postępowania; 

albo 

(2) dopuszczone zostanie legitymowanie się doświadczeniem w opisanym powyżej zakresie również 

w budowie lub przebudowie falochronu (w technologii zabijania ścianki szczelnej o długości min 

200 mb); 

W ocenie Wykonawcy wydłużenie terminu nie wpłynie na ocenę zdolności technicznej lub 

zawodowej Wykonawcy, gwarantując tym samym należyte wykonanie zamówienia. Jednocześnie, 

oznaczony 5-letni okres uniemożliwia przystąpienie do zamówienia podmiotom posiadającym 

odpowiednie doświadczenie oraz kwalifikacje, tym samym zawężając dostęp do udziału w przetargu. 

Powyższe również należy odnieść do zakresu przedmiotowego – tj. rodzaju budowli hydrotechnicznej, 

której dotyczyć ma doświadczenie oferenta. W przypadku budowli hydrotechnicznych należy mieć 

na uwadze, iż falochrony są konstrukcjami bardziej skomplikowanymi niż np. nabrzeża czy umocnienia 

brzegowe, co daje rękojmię prawidłowego wykonania zamówienia objętego postępowaniem przez 

podmiot legitymujący się takim doświadczeniem. 

Zaznaczenia wymaga, że Zamawiający dokonuje opisu warunków w celu zapewnienia, 

że wybrany wykonawca będzie zdolny do wykonania zamówienia, tj. będzie posiadał odpowiedne 

uprawnienia, doświadczenie i wiedzę, potencjał techniczny, ekonomiczny i finansowy, a także będzie 

dysponował osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca motywuje 

powyższy wniosek okolicznością, iż powyższy warunek ma charakter nieproporcjonalny do przedmiotu 

zamówienia ograniczając do niego dostęp Wykonawcom, wykonującym tego typu prace na rynku i jako 

taki narusza uczciwą konkurencję. Przyjęty okres nie zapewnia odpowiedniego poziomu konkurencji 

bowiem wyklucza z Postępowania w zasadzie wszystkich potencjalnych Wykonawców posiadających 

niezbędne doświadczenie. Wydłużenie przedmiotowego okresu, zgodnie z wnioskiem, pozwoli 

na złożenie ofert przez większy krąg wykonawców, gwarantując tym samym rozstrzygnięcie przetargu 

na zasadach konkurencyjności oraz w sposób należyty. Powyższe dotyczy również zakresu 

przedmiotowego, tj. dopuszczenia legitymowania się doświadczeniem w zakresie budowy lub 

przebudowy falochronu (w technologii zabijania ścianki szczelnej o długości min 200 mb). 



 
 
Wyjaśnienie 

Zamawiający nie może wydłużyć okresu w jakim Wykonawca wykonał prace warunkujące 

go dopuszczeniem do postępowania.  Budowa i przebudowa falochronu (w technologii zabijania ścianki 

szczelnej o długości min 200 mb) zostanie dopuszczona jako spełniająca warunek udziału 

w postępowaniu.  

 

Pytanie nr 2 

Wnoszę o udostępnienie przedmiarów robót wszystkich branż przewidzianych przedmiotem 

zamówienia. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający udostępnia przedmiar robót, zaznaczając, że jest to materiał pomocniczy przy wycenie 

prac. Jednocześnie sugeruje się wbudowanie materiału uzyskanego z wykopów pod sieci, a nie jego 

utylizację. 

 

Pytanie nr 3 

Biorąc pod uwagę obszerny zakres zadania inwestycyjnego, krótki termin na przygotowanie rzetelnej 

oferty przetargowej oraz zbieg okresu świątecznego i okresu świąt majowych wnoszę o przedłużenie 

terminu składania ofert do dnia 11 maja 2022 r. godz. 10:00. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający zmieni termin składania ofert do 18 maja 2022 r. do godz. 10:00. 

 

Pytanie nr 4 

W trybie podstawowym zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 

odpowiednio 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (zgodnie z art. 

274 ust. 1 ustawy Pzp). W świetle powyższego prosimy o potwierdzenie, że podmiotowe środki 

dowodowe tj. wymienione w rozdziale V ust. 2) SWZ pkt 1, 3 i 4 oraz w rozdz. IX pkt 16 lit. d), e) oraz 

f) - składa jedynie wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający potwierdza, że na dzień złożenia oferty nie ma potrzeby składania środków dowodowych 

wymienionych w rozdziale V ust. 2) SWZ pkt 1, 3 i 4 oraz w rozdz. IX pkt 16 lit. d), e) oraz f). 

 

Pytanie nr 5 

Prosimy o załączeniu do przetargu przedmiarów robót. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający udostępnia przedmiar robót, zaznaczając, że jest to materiał pomocniczy przy wycenie 

prac. Jednocześnie sugeruje się wbudowanie materiału uzyskanego z wykopów pod sieci, a nie jego 

utylizację. 

 

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania działką 603/18 na której mają zostać wykonane 

kotwy  gruntowe? 

Wyjaśnienie 

Zamawiający wyjaśnia, że należy wycenić roboty w oparciu o Aneks do projektu, a brakujące elementy 

nieujęte w Aneksie należy wycenić w oparciu o projekt budowalnych (lub wykonawczy). W Aneksie 

do projektu są wyraźnie wskazane mikropale krótsze, nie wchodzące w działkę 603/18. Wobec 

powyższego nie ma potrzeby posiadania prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  



 
 
 

Pytanie nr 7 

Postumenty elektryczne czy mają posiadać system rozliczania jeżeli tak to jaki na monety, kartę 
przedpłatową , kartę płatniczą. Ile gniazd mają mieć postumenty. 

Wyjaśnienie 

Postumenty mają posiadać system rozliczania na kartę magnetyczną kompatybilny z systemem MK 

Marine. Każdy postument musi mieć po 4 gniazda po dwa z każdej strony.  

 

Pytanie nr 8 

Prosimy o przekazanie aktualny plan batymetryczny. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający przekazuje ostatnio wykonany plan batymetryczny.  

 

Pytanie nr 9 

Prosimy o przekazanie skan ferromagnetyczny? 

Wyjaśnienie 

Zamawiający nie zlecił wykonania wywiadu czy raportu ferromagnetycznego. W pracach 

prowadzonych na tym terenie i w tym akwenie nie natknięto się na obiekty wymagające rozpoznania 

ferromagnetycznego.  

 

Pytanie nr 10 

Prosimy o wskazanie planu robót czerpalnych. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający nie przewidywał robót czerpalnych a tylko prace podczyszczeniowe, które pozwolą 

na uzyskanie głębokości technicznej.  

 

Pytanie nr 11 

Prosimy o podanie miejsca i zgody na złożenie urobku z robót czerpalnych. 

Wyjaśnienie 

Zgodnie z dokumentacją projektową urobek z prac podczyszczeniowych ma być wykorzystany 

do zalądowienia, a więc należy go złożyć na działce, na której będą prowadzone prace budowalne.  

 

Pytanie nr 12 

Prosimy o przekazanie badań urobku wraz z określeniem czy jest zanieczyszczony czy też nie. 

Wyjaśnienie 

Badanie gruntu na odcinku objętym pracami podczyszczeniowymi zostało zlecone, a wyniki zostaną 

udostępnione. Poprzednie prace prowadzone w okolicach nie wykazywały zanieczyszczenia gruntu, ale 

gdyby okazało się, że grunt wymaga utylizacji Zamawiający pokryje koszty utylizacji odrębnym 

zleceniem.  

 

Pytanie nr 13 

Jaką procedurę przewiduje Zamawiający, gdy wykonawca natrafi na niezinwentaryzowane wyloty. 

Wyjaśnienie 

Procedura prac dodatkowych jest określona w umowie. Badania okresowe obiektu nie wykazywały 

innych wylotów niż wskazane w dokumentacji.  

 



 
 
Pytanie nr 14 

Prosimy o przekazanie rysunków pachołów cumowniczych i podanie wymaganej nośności ilość sztuk 

i lokalizacji. 

Wyjaśnienie 

Rysunki pachołów cumowniczych i lokalizacja zostały podane w rysunku planu zagospodarowania 

terenu oznaczone jako PC.  

 

Pytanie nr 15 

Ile knag należy przewidzieć na odnogach cumowniczych 

Wyjaśnienie 

Na odnogach cumowniczych należy przewidzieć po 5 knag.  

 

Pytanie nr 16 

W jaki sposób ma być zakończona odnoga cumownicza? Czy należy zastosować na końcu plastikowy 
odbijacz ochronny? 

Wyjaśnienie 

Odnogi cumownicze mają być zabezpieczone standardowo na całej długości w listwę odbojową.  

 

Pytanie nr 17 

Jaki rodzaj drewna należy zastosować na odnogach? 

Wyjaśnienie 

Na odnogach należy zastosować impregnowane ryflowane deski modrzewia syberyjskiego o grubości 

min. 35 mm.  

 

Pytanie nr 18 

Prosimy o podanie szerokości odnóg cumowniczych oraz ich tolerancji w celu umożliwienia dostawy 

przez   innego producenta niż wskazany w projekcie. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający dopuszcza odnogi szersze niż określone w dokumentacji projektowej o nie więcej niż 20% 

(w celu porównywalności ofert).  

 

Pytanie nr 19 

Prosimy o załączenie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający załączy decyzję pozwolenia na budowę.  

 

Pytanie nr 20 

Prosimy o podanie szczegółów wykonania oznakowania nawigacyjnego na końcu i początku odnogi 
cumowniczej tj. rysunek konstrukcji, wytyczne w zakresie światła, sposób sterowania etc. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że dokładana specyfikacja oznakowania nawigacyjnego znajduje się 

w projekcie pozwolenia na budowę.  

 

Pytanie nr 21 

Czy zamawiający w ramach wymagań referencyjnych „jedno zamówienie dotyczące budowy lub 

przebudowy nabrzeży, umocnień brzegowych w technologii zabijania ścianki szczelnej o długości min 

200 mb” – zaakceptuje technologię zabijania ścianki szczelnej lub ściany nabrzeża kombinowanej 



 
 
składającej się z innych profili niż tylko grodzice Larsena 

Wyjaśnienie 

Zamawiający nie wskazywał technologii zabijania ścianki szczelnej.  

 

Pytanie nr 22 

Zgodnie z treścią § 14 ust. 5 projektu umowy: 

5. Do umowy Wykonawca zobowiązany jest załączyć kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie 

przedmiaru robót. Kosztorys ma charakter wyłącznie pomocniczy, niezbędny przy dokonywaniu 

płatności częściowych oraz dokonywaniu odbiorów częściowych. 

 

W świetle powyższych zapisów, wnosimy o udostępnienie przedmiotowych przedmiarów robót, 

gdyż nie zostały one dołączone przez Zamawiającego do dokumentów zamówienia. Prosimy 

o zamieszczenie przedmiarów w formacie .ath. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający udostępnia przedmiar robót, zaznaczając, że jest to materiał pomocniczy przy wycenie 

prac. Jednocześnie sugeruje się wbudowanie materiału uzyskanego z wykopów pod sieci, a nie jego 

utylizację. 

 

Pytanie nr 23 

Zgodnie z treścią § 11 ust. 3 projektu umowy: 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Przedmiot Umowy, w szczególności 

wykonane roboty, materiały i dostarczone przez Wykonawcę urządzenia na okres 72 miesięcy, licząc 

od daty  podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót całego przedmiotu zamówienia 

lub odpowiednio protokołu odbioru usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym (także 

w  wypadku odstąpienia od Umowy w części) – dalej jako Gwarancja. 

Zgodnie z zapisami rozdziału XII SWZ - Zamawiający określił, iż okres gwarancji stanowi jedno 

z kryteriów oceny ofert i wynosi minimalnie 36 miesięcy, natomiast optymalnie 72 miesiące. W związku 

z powyższym prosimy o wyjaśnienie/ modyfikację zapisów. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że załączył projekt umowy, a nie wzór. Oczywiście w umowie okres gwarancji 

zostanie usunięty i wpisany odpowiednio po rozstrzygnięciu postępowania.  

 

Pytanie nr 24 

Wnosimy o ustanowienie w umowie zapisów dotyczących waloryzacji wynagrodzenia.  

Ustawodawca, który uznając konieczność przywracania równowagi stron umowy, w nowej ustawie 

Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku nałożył 

na Zamawiających wprost obowiązek wprowadzania klauzul waloryzacyjnych, uznając je tym samym 

za konieczne. 

Zgodnie z Art. 439 ustawy Pzp: 

1. Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 12 

miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia 

należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia. 

2. W umowie określa się: 

1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1, uprawniający strony umowy 

do żądania zmiany wynagrodzenia oraz początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia; 

2) sposób ustalania zmiany wynagrodzenia: 

a) z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika 

ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub 



 
 
b) przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, 

w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia; 

3) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia 

oraz określenie okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy; 

4) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania 

postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia. 

3. Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert, chyba 

że zamawiający określi termin wcześniejszy. 

4. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak 

i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy 

zawartego w ofercie. 

5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1–3, zobowiązany jest 

do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, 

jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 
 

Wprowadzenie wprost w ustawie przepisu, zawierającego obowiązek uwzględnienia w treści umowy 

odpowiedniej klauzuli dotyczącej zmian wynagrodzenia wykonawcy oznacza, że dokonywanie takiej 

waloryzacji wynagrodzenia jest zgodne z wolą ustawodawcy oraz zasadami słuszności. Tym samym 

należy uznać, że zasadne jest również wprowadzenie takiej klauzuli do niniejszej umowy. Oczywistym 

jest, że z uwagi na zachodzące w gospodarce i społeczeństwie zmiany, treść przepisów jest poddawana 

ciągłym zmianom, mającym na celu dostosowanie ich treści do aktualnych potrzeb społeczeństwa. 

Jedną z takich aktualnych potrzeb, związanych z nieprzewidywalnymi oraz nagłymi zmianami w cenach 

towarów i usług, a tym samym również cenach wynagrodzeń, jest wprowadzenie do umów klauzul 

waloryzacyjnych. 
 

Przesłanki waloryzacji umownej uregulowane w art. 439 ustawy Pzp  stanowią prawne narzędzie 

dostosowania stosunku prawnego w celu przywrócenia stanu równowagi ekonomicznej między 

stronami umowy o zamówienie publiczne,  zachwianego przez określone zdarzenia mogące zaistnieć 

w trakcie jego wykonywania. Trwający ponad 12 miesięcy proces realizacji zamówienia publicznego, 

niejednokrotnie skomplikowany z uwagi na uwarunkowania techniczne i prawne, rodzi ryzyko, 

że rynkowe czynniki zewnętrzne będą istotnie oddziaływały na treść, wysokość i ostatecznie 

ekwiwalentność świadczeń uzgodnionych przez strony i spełnianych na podstawie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Klauzula waloryzacyjna w swoim założeniu ma takie negatywne dla stron 

umowy oddziaływania zminimalizować, co w istocie jest w interesie obu stron umowy. Zadaniem 

waloryzacji umownej jest zatem urealnienie wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmian ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją kontraktu publicznego. Zwłaszcza w aktualnej 

sytuacji gospodarczej, w której obserwujemy m.in. znaczny wzrost cen materiałów i robót 

budowlanych, braki kadrowe i sprzętowe, wstrzymanie dostaw produktów, komponentów produktu lub 

materiałów, trudności w dostępie do sprzętu czy też w realizacji usług transportowych. Wskazane 

przykładowo czynniki zewnętrzne wywierają wpływ na opłacalność realizowanego zamówienia 

i mogą znacząco ograniczać płynność przedsiębiorstw, stąd niezmiernie istotne dla uczestników rynku 

zamówień publicznych jest prawidłowe kształtowanie oraz stosowanie waloryzacji umownej. 

Klauzula waloryzacyjna sformułowana w sposób precyzyjny, z poszanowaniem interesów stron 

kontraktu publicznego, pozwoli ochronić interesy finansowe wykonawcy, zaś zamawiającemu zapewni 

należytą, terminową i bezpieczną realizację zamówienia publicznego. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że omyłkowo wpisał termin realizacji do 30 czerwca 2023 r. Koryguje się datę 

wykonania robót budowalnych do 30 maja 2023 r. W związku z planowanym terminem otwarcia ofert 

oraz wezwaniami i uzupełnianiem ofert podpisanie umowy planowane jest w czerwcu 2022 r. Wobec 

powyższego kontrakt na roboty budowlane nie będzie trwał dłużej niż 12 miesięcy.  



 
 
 

Pytanie nr 25 

W § 2 ust. 1 zamawiający wskazał datę dzienną wykonania przedmiotu umowy podczas gdy jest 

to niezgodne z art. 436 pkt. 1 ustawy pzp. Zamawiający winien określić termin z miesiącach lub 

tygodniach a nie dacie dziennej. W umowie brak jest wskazania daty rozpoczęcia realizacji umowy 

co powoduje brak odniesienia do długości trwania kontraktu w tym zastosowania klauzul obligatoryjnych 

dla umów powyżej 12 miesięcy. W okolicznościach niniejszego przetargu nie ma też uzasadnienia 

do wskazania daty granicznej bez ustalenia realnej długości trwania umowy. 

Wnosimy o korektę umowy w tej części. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający skorygował odpowiednio SWZ i projekt umowy. 

 

Pytanie nr 26 

W § 4 ust. 2 Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy najpóźniej w terminie 7 dni roboczych 

przed dniem rozpoczęcia robót, zgodnie z § 2 ust. 1. Natomiast w § 2 ust. 1 nie ma wskazanego terminu 

rozpoczęcia robót lecz data wykonania przedmiotu umowy. 

 

Wnosimy o doprecyzowanie zapisów. 

Wyjaśnienie 

Zapis został skorygowany.  

 

Pytanie nr 27 

W § 4 ust. 3 Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru przedmiotu umowy wykonanego 

bezusterkowo. 

Zamawiający powinien dokonać odbioru robót wykonanych bez wad istotnych i wyznaczyć 

Wykonawcy termin na usunięcie wad nieistotnych. Nie każde wystąpienie wad w świetle przepisów 

kodeksu cywilnego uprawnia do wstrzymywania odbioru w celu usunięcia wad i usterek. 

Zgodnie z art. 647 kc jednym z podstawowych obowiązków inwestora, w tym wypadku Zamawiającego, 

w ramach umowy o roboty budowlane jest dokonanie odbioru robót. Odbiór wykonanych robót jest 

kwestią kluczową w relacjach inwestor (Zamawiający) – wykonawca. Dokonanie odbioru stanowi 

niejako pokwitowanie spełnia świadczenia wystawiane przez inwestora. 

Kwestie odbiorowe były przedmiotem oceny w licznych wyrokach Sądu Najwyższego. W wyrokach 

tych Sąd Najwyższy ukształtował jednolitą linię orzeczniczą, z której wynika, że w świetle art. 647 kc 

inwestor obowiązany jest dokonać odbioru końcowego i zapłacić wynagrodzenie należne wykonawcy. 

Inwestor nie może uzależniać dokonania odbioru końcowego i zapłaty należnego wynagrodzenia 

od braku jakichkolwiek wad w wykonanym obiekcie. Inwestor może uchylić się od obowiązku 

dokonania odbioru końcowego tylko w przypadku wystąpienia wad istotnych, gdyż tylko w takim 

wypadku można wskazać, że wykonawca nie spełnił swojego świadczenia, w pozostałych wypadkach 

tj. wystąpienia wad nieistotnych mamy do czynienia z nieprawidłowym wykonaniem zobowiązania 

przez wykonawcę. W takiej sytuacji inwestor jest obowiązany dokonać odbioru końcowego 

a do protokołu odbioru może zostać dołączony wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich 

usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu 

odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. 

Powyższe zostało ukształtowane w formie jednolitego stanowiska i wynika m.in. z wyroków Sądu 

Najwyższego: z dnia 12 marca 2021 r. V CSKP 14/21, z dnia 7 marca 2013 r. II CSK 476/12, z dnia 

7 kwietnia 1998 r. II CKN 673/97, z dnia 22 czerwca 2007 r. V CSK 99/07. 



 
 
Tym samym określenie że odbiór nastąpi po wykonaniu „bezusterkowym” jest nie zgodne z prawem 

i wyżej wskazaną linią orzecznicza SN. 

Prosimy o wykreślenie słowa bezusterkowego. Podobnie prosimy o zmianę w : § 5 ust. 18, § 10 ust. 

3, § 11 ust. 3 tak aby odbiór częściowy i końcowy był dokonywany w momencie wykonania robót 

bez wad istotnych. 

Wyjaśnienie 

Zapisy umowne zostały odpowiednio skorygowane. 

 

Pytanie nr 28 

§ 6 ust. 1 pkt.. 3 Wymaga się aby osoby wyznaczone do: 

1) nadzoru prac w miejscu ich wykonywania z ramienia Wykonawcy, tj. kierownik prac, majster, 

brygadzista, 

– były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, jeżeli 

wykonanie wyżej wymienionych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

Wykonawca prosi o wskazanie że w przypadku kierownika prac nie dotyczy to osób pełniących 

samodzielne funkcje w budownictwie lub samozatrudnionych. Zgodnie z opinią UZP1 : 

Z kolei, w ocenie Urzędu czynności wykonywane przez kierowników budowy, kierowników robót 

i inspektorów nadzoru, tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), zasadniczo nie 

polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności 

są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie, także w tym rozumieniu, 

że same wyznaczają sobie zadania i same te zadania realizują. 

Wyjaśnienie 

Zapis został celowo skonstruowany, aby nie wskazywać na osoby pełniące funkcje samodzielne 

w budownictwie.  

 

Pytanie nr 29 

W § 11 ust. 3. Zamawiający przewiduje gwarancję na okres 72 miesięcy podczas gdy jest to okres 

maksymalny wynikający z oferty i jest punktowany w ramach kryterium oceny ofert, Wpisanie 

w umowie sztywno 72 miesięcy jest sprzeczne z SWZ. 

Prosimy o wykreślenie 72 miesięcy w umowie i pozostawienie miejsca do uzupełnienia zgodnie 

z umową. 

Wyjaśnienie 

Zapisy umowne zostały odpowiednio skorygowane. 

 

Pytanie nr 30 

§ 3 ust. 2 przypadku wykrycia wad i zgłoszenia ich wystąpienia w sposób opisany w ust. 1 Wykonawca 

będzie oczekiwać na przekazanie poprawionych dokumentów przez Zamawiającego. W takim wypadku 

Wykonawcy będzie przysługiwało prawo odpowiedniego przedłużenia terminu, o ile ma to wpływ 

na realizację przedmiotu umowy. Zamawiający będzie zobowiązany na żądanie Wykonawcy przedłużyć 

odpowiednio termin wykonania zamówienia. 

Natomiast 

§ 16 ust. 1 pkt. 1, ust. 2: 

Zmiana umowy, o której mowa w ust. 1 może zostać dokonana, jeżeli: 



 
 
1) okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 –wpływają na niemożność dochowania terminu 

wykonania robót przez Wykonawcę, 
2) zmiana, o której mowa w ust. pkt. 2 lit. b – jest konieczna z uwagi na: 

a) zmianę przepisów powodującą konieczność przyjęcia innych rozwiązań technicznych  

poszczególnych elementów robót niż przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

b) wykonanie robót zgodnie z projektem okaże się niemożliwe lub wysoce utrudnione z przyczyn 

technicznych lub rynkowych, bądź też gdy zmiana nie jest istotna z punktu widzenia Prawa 

budowalnego lub może poprawić jakość lub wytrzymałość przedmiotu umowy. 

 

Zgodnie z powyższymi zapisami Umowy Zamawiający przewiduje zmianę wyłącznie zmianę terminu i 

sposobu (zakresu) realizacji zamówienia bez wskazania, że zmiana rozwiązań projektowych może 

powodować także zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Należy zauważyć, że tak opisane 

zmiany mogą wynikać z błędów lub rozwiązań projektowych niezawinionych przez Wykonawcę. 

Zgodnie z KC to Zamawiający dostarcza projekt i odpowiada za jego prawidłowość dlatego też 

obciążanie Wykonawcy zmianami rozwiązań na etapie realizacji umowy bez możliwości zmiany 

umówionego wynagrodzenia przekracza zwykłe ryzyko kontraktowe i jest niezgodne z przepisami KC. 

Należy zauważyć, iż Wykonawca ma wycenić ofertę na bazie przekazanej dokumentacji projektowej. 

Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe, które nakazuje uwzględnić ryzyko odstępstw 

jednakże w przypadku zmiany rozwiązań i dokumentacji ryzyko to jest trudne do oszacowania a wręcz 

niemożliwe. Brak wskazania w zapisach umowy możliwości zmiany wynagrodzenia w przypadku 

zmiany zakresu i sposobu wykonania zamówienia spowoduje znaczący wzrost wyceny ofert i ich 

nieporównywalność na etapie postępowania. Sztuczne zawyżanie ceny ofert z powodu niemożności 

oszacowania ryzyka jest też niepożądane z punktu widzenia finansowania zadania ze środków 

publicznych. 

 

W celu umożliwienia złożenia ofert na porównywalnym poziomie bez zawyżania ich wartości 

prosimy o dodanie w § 3 ust. 2 oraz w § 16 ust. 1 i 2 wzoru umowy, że zmiana rozwiązań 

projektowych, zmiana sposobu i zakresu wykonania zamówienia może powodować odpowiednią 

zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy przyjmując wycenę w oparciu o zapisy §16 ust. 5 

pkt. 3 wraz z dodaniem możliwości, że w przypadku, gdy kosztorysu nie będzie można sporządzić 

w oparciu o stawki wynikające z kosztorysu, o którym mowa w §14 ust. 5, ani o powszechny 

wskaźnik cenotwórczy, to zastosowanie będzie miała wycena indywidualna. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy. Wykonawcy wyceniają ofertę w oparciu o załączoną 

dokumentację projektową co pozwala na złożenie ofert porównywalnych. 

 

Pytanie nr 31 

§11 ust. 12  

Prosimy o potwierdzenie, że zapis o przedłużeniu Okresu Gwarancji i rękojmi o okres od   dnia 

zaistnienia wady lub usterki do dnia protokolarnego potwierdzenia usunięcia wady dotyczy jedynie tej 

części robót lub prac, które objęte były usuwaną wadą lub usterką. Ponadto wnosimy o doprecyzowanie, 

zgodnie z Art. 581 §1 KC, że Okres Gwarancji i rękojmi zostanie przedłużony jedynie w przypadku 

wymiany lub naprawy istotnej. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający nie potwierdza powyższej tezy. Wszystkie gwarancje udzielone są na całość inwestycji, 

a nie na części. Podzielenie zabezpieczenia dla części będzie niemożliwe szczególnie w przypadku 

gwarancji niepieniężnych. Zamawiający nie będzie doprecyzował zapisów, które znajdują się 

w Kodeksie Cywilnym.  

 

Pytanie nr 32 

§13 ust. 1 pkt 2 



 
 
Wnosimy o zmniejszenie kary umownej za zwłokę w usunięciu wad do wysokości 0,02% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, ewentualnie pozostawienie proponowanej 

kary w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto jedynie w przypadku wad istotnych 

i zmniejszenie jej dla pozostałych wad. Zamawiający zaproponował kary za nieusunięcie wad 

w wysokości tożsamej jak kary za niewykonanie przedmiotu umowy. Zważywszy, że usuwanie wad 

dotyczy jedynie części, często niewielkiej, wykonanego przedmiotu umowy, okazać się może, że kara 

za nieusunięcie wady w terminie przekroczy wartość naprawianego elementu. Kara w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia byłaby adekwatna, gdyby, w przypadku usuwania wad, odnosiła się do wartości 

naprawianego elementu. 

Wyjaśnienie 

Kary umowne dotyczą realizacji całego zadania i odnoszą się do wartości zadania a nie do jego części. 

Usuwanie wad istotnych i nieistotnych, dużych czy małych, nie może być wartościowane i odnoszone 

do kar umownych za nieterminowe ich wykonanie. Kara ma być proporcjonalna do wartości kontraktu 

i ma motywować Wykonawcę do realizacji zobowiązań.  

 

Pytanie nr 33 

Wnosimy o dodanie w umowie klauzuli waloryzacyjnej zgodnie z art. 439 Pzp. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający nie wyraża zgody, gdyż zamówienie będzie realizowane poniżej 12 miesięcy.  

 

Pytanie nr 34 

Punkt II SIWZ vs. §12 ust. 3 pkt 1 umowy – zwrot 70% zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy. Umowa przewiduje zwrot 70% zabezpieczenie należytego wykonania umowy w ciągu 30 dni  

po dokonaniu końcowego odbioru przedmiotu umowy, podczas, gdy SIWZ określa następująco termin 

zwolnienia zabezpieczenia: „po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiekt lub przyjęcia 

przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz 

bezusterkowym odbiorze przez Zamawiającego (w tym dokonania odbiorów przez stosowne służby).”. 

Zważywszy, że zakres przedmiotu Zamówienia nie przewiduje dla Wykonawcy obowiązku uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub przyjęcia przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, wnosimy o usunięcie zapisu z SWZ 

i dostosowanie go do warunków umownych. 

Wyjaśnienie 

Zapisy zostały odpowiednio skorygowane.  

 

Pytanie nr 35 

Dot. SST Ścianki szczelne – prosimy o zamieszczenie specyfikacji zgodnej z projektem.      Załączona 

specyfikacja nie odpowiada opisowi jak i rysunkom projektu. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający zamieści właściwy SST. 

 

Pytanie nr 36 

Dot. SST Mikrople – brak specyfikacji, prosimy o uzupełnienie dokumentacji. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający zamieści właściwy SST. 

 

 

 



 
 
Pytanie nr 37 

Dot. SST Roboty czerpalne - brak specyfikacji, prosimy o uzupełnienie dokumentacji. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający zamieści właściwy SST. 

 

Pytanie nr 38 

Dot. wyposażenia w części hydrotechnicznej – jaka jest prawidłowa ilość pachołów – czy  49 szt. zgodnie 

z opisem technicznym czy 51 szt. jak jest podane na rysunkach? Prosimy  o ujednolicenie. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że powinno być 50 szt. 

 

Pytanie nr 39 

Dot. wyposażenia w części hydrotechnicznej – jaka jest prawidłowa ilość stanowisk ratowniczych – czy 

10 szt. zgodnie z opisem technicznym czy 9 szt. jak jest podane na rysunkach? Prosimy o ujednolicenie. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający informuje, że powinno być 9 szt. 

 

Pytanie nr 40 

Dot. oświetlenia nawigacyjnego – prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki postumentów. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający zamieści projekt budowlany w którym określono oświetlenie nawigacyjne (parametry).  

 

Pytanie nr 41 

Dot. Pomnik kotwica – czy przeniesienie w/w pomnik jest w zakresie niniejszego postępowania 

przetargowego? Czy w zakresie jest tylko wykonanie fundamentu pod kotwicę? 

Wyjaśnienie 

Zgodnie z dokumentacją projekt zawiera przeniesienie pomnika. Do dokumentacji został dołączony 

przekrój szczegółowo pokazujący fundament oraz okładzinę pomnika. W wycenie należy również 

uwzględnić piaskowanie (usunięcie starych powłok) i malowanie pomnika farbami o podwyższonej 

odporności tzw. farby poliuretanowe, min dwukrotnie na przygotowanym wcześniej podkładzie.  

 

Pytanie nr 42 

Dot. zawias mocowania odnogi cumowniczej z nabrzeżem – prosimy o uzupełnienie zestawienia stali. 

Czy Zamawiający posiada obliczenia doboru takiego zamocowania? 

Wyjaśnienie 

Zestawienie materiałów dla zawiasu odnogi cumowniczej: 

1. blacha 100x452x10 -> 3,55 kg/zawias. 

2. blacha 100x86x10 -> 0,68 kg/szt. (3 szt. na zawias -> 0,68 x 3 = 2,04 kg / zawias 

Łącznie: 5,59 kg / zawias 

2 zawiasy / odnogę 

39 odnóg 

2 x 39 x 5,59 = 436,02 kg łącznie dla zawiasów odnóg cumowniczych 



 
 
Kotwy wklejane M16/180 

4 szt/zawias x 39 odnóg x 2 = 312 szt. 

Zawias odnogi cumowniczej bez obliczeń - przyjęty jako dostępny na rynku z jednego z systemów 

cumowania. 

 

Pytanie nr 43 

Z jakich środków finansowane jest zadanie. 

Wyjaśnienie 

Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej z programu Rybactwo i Morze na lata  

2014-2020. 

 

Pytanie nr 44 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada środki na realizację prac. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający posiada środki na realizację prac.  

 

Pytanie nr 45 

W związku z m.in: 

• opublikowaniem dokumentacji przetargowej bezpośrednio przed okresem świątecznym, 
• przerwą świąteczną w dniach 2 i 3 maja, 
• informacjami od dostawcą grodzic i profili stalowych o zmianach cen po 3 maja br., 

• licznymi pytaniami związanymi z zakresem dokumentów załączonych do SWZ 
jako opis przedmiotu zamówienia, 

• brakiem przedmiarów, 
• niekompletnym opisem przedmiotu zamówienia (m.in. braki dokumentacji). 

wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 24 maja 2022. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający zmienia termin składania ofert do 18 maja 2022 r. 

 

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią jej modyfikację i są wiążące dla wykonawców 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego przy składaniu ofert w przedmiotowym 

postępowaniu. 
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