
   Urząd Miasta Krynica Morska

 

    ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska
      tel. (0 55) 247 65 27,  fax (0 55) 247 65 66

ZP.271.2.2014                                                    

                                                                                            Krynica Morska, dn. 20.01.2014 r.

Dotyczy:  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na   zadanie  pn.:
„Przebudowa pomostu nr 3 wraz z  ostrogą wejściową i  boczną w ramach
rozbudowy portu jachtowego w Krynicy Morskiej ".

Pytanie 1.

    DokumentH-3-2 Opis Techniczny, punkt 6.2. rozumiemy,  że tak szczegółowe opisanie
materiału  odbojnic  bierze  się  z  faktu,  że  projektant  użył  wyrobu  jedynego  producenta
o specyficznych  dla tego producenta parametrach  i  materiałach,  jedynie  jako przykładu
i będą również dopuszczone odbojnice innych producentów o tej samej funkcji. Załączamy
tabele z parametrami materiału który jest w eksploatacji w polskich portach od 24 lat.

Właściwości Metoda badania Wartość
Wytrzymałość na rozciąganie DIN 53504, ASTM D 412 

DieC, AS 1180.2, BS IS037, 
TIS I< 6251

16 MPa (min.)

Wydłużenie po zerwaniu DIN 53504, ASTM D 412 Die 
C, AS 1180.2, BS IS037, TIS K
6251

350%

Twardość DIN 53505, ASTM D 2240, 
AS 1683.15.2, JISK 6253

788 Shore A (maks.)

Odkształcenie trwałe na 
ściskanie

ASTM D 395 Metliod B, AS 
1683.13 Method B, BS 903 A6,
ISO 815, TIS K 6262

30% (maks.)

Odporność na przedarcie ASTM D 624 Die B, AS 
1683.12, BS IS034-1, JIS K
6252

70 kN/m (min.)

Odporność na działanie ozonu DIN 53509, ASTM D 1149, AS
1683-24,BS ISO 1431-1, JIS I<
6259

Bez pęknięć

Odporność na wodę morską BS ISO 1817, ASTM D 471 Twardość ±108 Shore A 
(maks.)
Objętość ±10/-5% (maks.)

Wytrzymałość na ścieranie ASTM D 5963-04, BS ISO 
4649:2002

100 mm3 (maks.) 1.5cc (maks.)



Odbojnice  z  gumy  spełniające  parametry  w  zamieszczonej  wyżej  tabeli  są,  w
bezproblemowej eksploatacji w polskich portach już od 24 lat, min w (…) na terminalu
LNG - Gazoport, na stanowiskach promowych nr. 2 i nr. 5., w portach (…), na nabrzeżu
(..), na DCT   w (…) i na wielu innych nabrzeżach. Zamieszczanie tego typu informacji nie
jest w zgodzie z:

a. prawem zamówień publicznych (j. t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)
— prosimy o wyjaśnienie.

b. z metodologią doboru odbojnic zdefiniowaną, w Dz.U.98.101.645 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle 
hydrotechniczne i ich usytuowanie, § 221 - prosimy o wyjaśnienie.

c. Z prawem unijnym o projektach dofinansowywanych prz UE w tym przypadku 
„Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego", w ramach programu „Pęda 
Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap F' Realizacja Zadania Nr 6 — 
Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej - prosimy o wyjaśnienie.

Odp:

Odbojnice  należy traktować jako przykładowe. Projektant dopuszcza - po uzgodnieniu w ramach
Nadzoru Autorskiego - zastosowanie innych urządzeń o założonych parametrach geometrycznych
i spełniających przyjęte parametry techniczno-użytkowe.

Pytanie nr 2
Rysunek nr. H3-4S. rozumiemy, że tak szczegółowe opisanie materiału odbojnic, bierze
się  z  faktu,  że  projektant  użył  wyrobu  jedynego  producenta  o  specyficznych  dla  tego
producenta parametrach i materiałach, jedynie jako przykładu i będą również dopuszczone
odbojnice  innych  producentów  o  tej  samej  funkcji.  Zamieszczanie  nazw  handlowych
wyrobu  producenta  jest  niedozwolone.  Zamieszczanie  tego  typu  informacji  nie  jest  w
zgodzie z:

a. z Prawem zamówień publicznych 0. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. 
zm.)
— prosimy o wyjaśnienie.

b. z metodologią doboru odbojnic zdefiniowaną w Dz.U.98.101.645 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 
warunków techniczny cli, jakim powinny odpowiadać morskie budowle 
hydrotechniczne i ich usytuowanie, § 221 — prosimy o wyjaśnienie

c. z prawem unijnym o projektach dofinansowywanych przez UE w tym 
przypadku „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego", w ramach programu 
„Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I" Realizacja Zadania Nr 6 — 
Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej - prosimy o wyjaśnienie.

d.
Odp:
Odbojnice należy traktować jako przykładowe. Projektant dopuszcza - po uzgodnieniu w ramach
Nadzoru Autorskiego - zastosowanie innych urządzeń o założonych parametrach geometrycznych
i spełniających przyjęte parametry techniczno-użytkowe.

Pytanie nr 3
Odbojnice w tym projekcie są wyrobem znanym od wielu dziesięcioleci na całym świecie
i  są  produkowane  przez  wielu  producentów.  Wymienianie  termoplastu  poliuretanowego,
z którego ma być wykonana belka odbojowa a tym samym ograniczanie wyboru do jedynego
producenta nie jest w zgodzie:



a. z Prawem zamówień publicznych (j. Ł z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. 
zm)
— prosimy o wyjaśnienie

b. z metodologią doboru odbojnic zdefiniowaną w Dz.U.98.101.645 Rozporządzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, 
§ 221 — prosimy o wyjaśnienie

c. c. z prawem unijnym o projektach dofinansowywanych przez UE w tym 
przypadku „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego", w ramach programu 
„Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I" Realizacja Zadania Nr 6 — 
Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej - prosimy o wyjaśnienie.

Odp:
Odbojnice przedstawione na rys  nr H3-45 należy traktować jako przykładowe.  Projektant
dopuszcza - po uzgodnieniu w ramach Nadzoru Autorskiego - zastosowanie innych urządzeń
o założonych parametrach geometrycznych i  spełniających przyjęte  parametry techniczno-
użytkowe.

Pytanie nr 4
Prosimy Zamawiającego o zmianę terminu zakończenia realizacji.  Zaproponowany termin
zakończenia zamówienia tj.22.04.2014r. z punktu widzenia doświadczonego wykonawcy jest
terminem nierealnym i nie możliwym do zaakceptowania przez takiego Wykonawcą. Należy
podkreślić,  że  patrząc  na  termin  otwarcia  ofert  tj.  24.01.2014r.,  termin  związania  ofertą
30dni, to należy wnioskować, że podpisanie umowy z potencjalnym Wykonawcą odbędzie
się w ok. 24.02.2014r. z czego wynika że na prace budowlane pozostanie ok. 2 miesięcylll W
tym terminie taki Wykonawca otrzyma na budowę w najlepszym razie ściankę szczelną. W
zakres  przedsięwzięcia  wchodzą  także  roboty  budowlane  m.in.  pogrążenie  w/w  ścianki
szczelnej, a wcześniej jej antykorozja to czas ok.1,5 miesiąca. Do wykonania również jest
konstrukcja betonowa pomostu i ostróg to ok. 7mc, oraz wykonanie narzutu kamiennego to
ok.l,5mc czasu pracy. Dodatkowo należy nadmienić, że potencjalny Wykonawca wchodzi z
robotami w okres zimowy, a dodatkowo większość prac należy wykonać z wody sprzętem
pływający. Z tego wynika, że czas potrzebny na realizację tego zadania to min.l0-12mc. W
związku  z  powyższym  prosimy  Zamawiającego  o  wydłużenie  terminu  zakończenia  do
31.12.2014 roku lub unieważnienie przetargu,

Odp:
Zamawiający utrzymuje termin zakończenia robót na dzień 22.04.2014 r. 
 
Pytanie nr 5
Prosimy o potwierdzenie, że wymienione w dokumentacji projektowej pomosty pływające
nie wchodzą w zakres przedsięwzięcia.

Odp:
Zgodnie z złożeniem Inwestora rozpatrywany obecnie etap realizacji inwestycji nie obejmuje
wykonania pomostu pływającego wzdłuż pomostu nr 3 ani wykonania robót pogłębiarskich
przy projektowanych obiektach.

Pytanie nr 6
Prosimy o potwierdzenie, że ścianki szczelne należy zabezpieczyć antykorozyjnie na dł.3,3m
jednostronnie.



Odp:
Projekt  zakłada  jednostronne  zabezpieczenie  (poprzez  zastosowanie  powłoki  malarskiej)
głowicowych  odcinków brusów na długości  ca 3,30 m co przedstawiono w Przedmiarze
robót i uwzględniono w Kosztorysie inwestorskim.

Pytanie nr 7
W związku z rozbieżnościami pomiędzy cz. rysunkową a Specyfikacją Techniczną, prosimy
Zamawiającego o podanie min. parametrów technicznych ścianki stalowej.

Odp: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 8

Pytanie nr 8
Jaki gatunek stali  należy przyjąć dla ścianki szczelnej AU 16? Czy S275GP wg. ST, czy
S355GP wg. rys.H3-16? Prosimy o wyjaśnienie.

 Odp:
Grodzice zaprojektowanych ścianek szczelnych należy wykonać ze stali w gatunku S 355 GP,
tak  jak  to  podano  w  Projekcie  budowlanym  i  Przedmiarze  robót  oraz  skalkulowano
w Kosztorysie inwestorskim.
 
Pytanie nr 9
Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania nadbudowy pomostu i ostróg należy zastosować
beton klasy C30/37, a nie jak podaje przedmiar C35/45.

Odp:
Żelbetowa konstrukcja nadbudowy Pomostu nr 3, ostrogi bocznej i ostrogi wejściowej winna
być wykonana z betonu klasy C35/45 i w klasie ekspozycji XF4, tak jak to przedstawiono
w  Specyfikacjach  technicznych  i  Przedmiarze  robót  oraz  skalkulowano  w  Kosztorysie
inwestorskim.

Pytanie nr 10
Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o Decyzje wymienione
w  SIWZ  ii  pkt.4  podpunkt  4.6  i  4.7,  tj.  decyzji  o  Pozwoleniu  na  budowę;  Nr-  WI-
II.7840.4.44 2011.MW i decyzja nr 2/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia z dnia 23.04.2010.

Odp:
Do niniejszych odpowiedzi zostają dołączone w/w dokumenty.

Pytanie nr 11
W związku  z  zapisami  w SIWZ II  pkt.4  podpunkt  4.5.3.  prosimy o potwierdzenie  czy
rzeczywiście  są prowadzone obecnie prace w porcie? Jeżeli  tak, to jakie,  przez kogo są
wykonywane i kiedy jest ich planowane zakończenie?

Odp:
Realizowane obecnie zagospodarowanie terenów w rejonie Portu nie koliduje bezpośrednio
z realizacją robót objętych niniejszym zamówieniem. W zależności od rodzaju sprzętu (jego
gabarytów),  który  będzie  stosował  wykonawca  może  powstać  konieczność  uzgodnienia
z wykonawcą realizowanego zagospodarowania terenów w rejonie Portu koordynacji drogi
przejazdu.  Zamawiający  powiadomił  wykonawcę  zagospodarowania  terenu  o  możliwości
planowanym  zamówieniu  i  udostępnieniu  przejazdu  wykonawcy  niniejszego  zamówienia.



W  związku  z  powyższym  zamawiający  uważa,  że  należycie  przygotował  proces
inwestycyjny.

Pytanie nr 12
W związku z zapisami w SIWZ II pkt.6 prosimy o informacją, czy Zamawiający otrzymał
dofinansowanie z budżetu UE?

Odp:
Do chwili obecnej nie została podpisana umowa o dofinansowaniu inwestycji ze środków
UE.

Pytanie nr 13
Jaki  numer  według Zamawiającego ma lub powinien  mieć  załącznik  dotyczący wykazu
osób, czy jest to załącznik o nr 3 jak podaje SIWZ IV pkt.l, czy w/w załącznikiem jest o nr
4 wg. SIWZ V pkt.4? Prosimy o ujednolicenie zapisów SIWZ.

Odp:
Załącznik nr 4. Zostało to zapisane zarówno w rodz. V ust. 4, jak i w samym załączniku.

Pytanie nr 14
Czy powyższy projekt przewiduje na tym etapie roboty pogłębiarskie przy pomoście? Jeżeli
tak to do jakiej rzędnej i na jakiej powierzchni?

Odp:
W tym etapie nie przewiduję się robót pogłębiarskich.

Pytanie nr 15
W związku z powyższymi rozbieżnościami prosimy Zamawiającego o przedłużenie terminu
składania ofert do dnia 31.01.2014r.

Odp:
Zamawiający wyznaczył termin składania  ofert odpowiedni do progu. Nie przewiduje się 
przesunięcia terminu złożenia ofert.

Pytanie nr 16
W związku z §4 pkt 2 wzoru umowy [termin realizacji]  Wykonawca prosi o wskazanie
terminu przekazania terenu budowy.

Odp:
Zamawiający przewiduje przekazanie Terenu Budowy w dniu podpisania umowy. W takim
przypadku  termin  rozpoczęcia  robót  nastąpi  w  10  dni  od  dnia  podpisania  umowy
i przekazania terenu budowy. Jeżeli termin przekazania budowy będzie późniejszy niż termin
podpisania umowy to termin rozpoczęcia prac będzie liczony na 10 dni od dnia przekazania
terenu budowy

Pytanie nr 17
W związku z zapisem §15 wzoru umowy [kary umowne] Wykonawca zwraca się z prośbą
do Zamawiającego o zamianę kar umownych za opóźnienie (...) na karę umowną za zwłokę.
Oba  pojęcia  są  definiowane  na  gruncie ustawy Kodeks  cywilny.  Różnica  pomiędzy
opóźnieniem,  a  zwłoką  sprowadza  się  do  tego,  że  przy  świadczeniach  pieniężnych
wierzyciel  (Zamawiający)  może  odstąpić  od  umowy  i  żądać  naprawienia  szkody,  jeśli
dłużnik  (Wykonawca)  pozostaje w zwłoce,  natomiast  odsetki  należą  się  wierzycielowi
w  przypadku  uchybienia  terminowi  płatności  przez  dłużnika,  choćby  to  uchybienie



nastąpiło  z  przyczyn,  za  które  dłużnik  odpowiedzialności  nie  ponosi.  Oznacza  to,  że
zarówno zwłoka jak i opóźnienie dotyczą sytuacji prawnej dłużnika spóźniającego się ze
spełnieniem świadczenia, różnica polega jedynie na tym, że o zwłoce można mówić, gdy to
spóźnienie następuje z przyczyn zależnych od dłużnika, natomiast opóźnienie, występuje w
każdym przypadku uchybienia  terminowi nie zależnie od tego czv było ono zawinione
przez  dłużnika czy też nie. Pojęcie  opóźnienia jest zatem pojęciem szerszym i  obejmuje
także  przypadek  zwłoki,  która  jest  w  rzeczywistości  kwalifikowanym  przypadkiem
opóźnienia.

Odp:
Zamawiający nie wyraża zgody zmianę zapisów we wzorze umowy.

Pytanie nr 18
Ze względu na wprowadzenie w treści §15 wzoru umowy [kary umowne] 20% wartości
wynagrodzenia brutto jako kary umownej dla Wykonawcy,  w przypadku odstąpienia od
Umowy przez  Zamawiającego  z  winy  Wykonawcy,  Wykonawca  wnosi  o  uzupełnienie
niniejszego zapisu o równorzędny rygor kary umownej dla Zamawiającego w przypadku
odstąpienia  od  Umowy  z  winy  Zamawiającego,  w  celu  zapewnienia  równowagi  praw
i obowiązków umownych pomiędzy Stronami.
Odp:
Zamawiający nie wyraża zgody zmianę zapisów we wzorze umowy.

Pytanie nr 19
Prosimy o podanie parametrów równoważności dla zastosowanych w projekcie grodzic 
AU16.

Odp:
Dopuszcza się zastosowanie innych profili ścianki szczelnej pod warunkiem:

 zachowania parametrów geometrycznych profili
 zachowanie parametrów wytrzymałościowych ścianki
 uzgodnienia z Nadzorem Autorskim

Pytanie nr 20
Wg przedmiaru grodzice należy wykonać w technologii wibrowania nierezonansowego, 
natomiast Specyfikację techniczną zatytułowano „SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST - 
1.2. A WYKONANIE STALOWYCH ŚCIANEK SZCZELNYCH WCISKANYCH" 
Prosimy o jednoznaczne określenie technologii instalacji grodzic.

Odp:
Ścianki szczelne należy wykonać w technologii wibrowania nierezonansowego, zgodnie z 
zapisem w Przedmiarze Robót.

Pytanie nr 21
W  związku  z  zapisami  w  SIWZ  V  pkt.ll  prosimy  Zamawiającego  o  uzupełnienie
dokumentacji przetargowej o decyzje uzgodnieniowe w celu rzetelnej wyceny.

Odp:
Projekt posiada prawomocną Decyzję o pozwoleniu na budowę i wszystkie wymagane 
przepisami uzgodnienia. Patrz też odpowiedź nr 10.



Pytanie nr 22
W nawiązaniu  do  udzielonej  odpowiedzi  przez  Zamawiającego  w  dniu  15.01,2014r,  na
pytanie  nr  5,  prosimy  o  szczegółowe  podanie  przeprowadzonej  analizy,  jej  założeń
i wyników. Na jakiej podstawie Zamawiający stoi na stanowisku, że przedmiotowe zadanie
można wykonać do dnia 22.04.2014 roku? Prosimy o merytoryczne wyjaśnienie.

Odp:

Zamawiający  konsultował  i  analizował  założenia  do  niniejszego  zamówienia  m.in.
z Nadzorem Inwestorskim i Nadzorem Autorskim. Wyniki analiz i konsultacji zawarte zostały
w SIWZ

Pytanie nr 23

Z uwagi  na  rozbieżności  pomiędzy punktem 6.1.  Opisu  Technicznego a  rysunkiem nr.  H-16
Projektu Wykonawczego prosimy o jednoznaczne podanie rodzaju stali konstrukcyjnej grodzic.

Odp:
Grodzice zaprojektowanych ścianek szczelnych należy wykonać ze stali w gatunku S 355 GP,
tak  jak  to  podano  w  Projekcie  budowlanym  i  Przedmiarze  robót  oraz  skalkulowano
w Kosztorysie inwestorskim.

Pytanie nr 24
Z uwagi na rozbieżności pomiędzy punktem 2.2. Specyfikacji Technicznej ST -1.4. a Rysunkami
konstrukcyjnymi  zbrojenia  i  Opisem  technicznym  prosimy  o  jednoznaczne  określenie  klasy
wytrzymałości betonu wraz z podaniem wymaganych klas ekspozycji  betonu konstrukcyjnego
nadbudowy pomostu.

Odp:
Żelbetowa konstrukcja nadbudowy Pomostu nr 3, ostrogi bocznej i ostrogi wejściowej winna
być wykonana z betonu klasy C35/45 i w klasie ekspozycji XF4, tak jak to przedstawiono
w  Specyfikacjach  technicznych  i  Przedmiarze  robót  oraz  skalkulowano  w  Kosztorysie
inwestorskim.

Pytanie nr 25
Jak  należy  zabezpieczyć  przed  korozją  grodzice  stalowe,  czy  zgodnie  z  punktem  2.4.
Zabezpieczenia  przed  korozją  grodzic stalowych.  Specyfikacji  Technicznej  S T- 1.2.B  B
wystarczające jest: zabezpieczenie strukturalne grodzic stalowych?

Odp:
Projekt  zakłada  jednostronne  zabezpieczenie  (poprzez  zastosowanie  powłoki  malarskiej)
głowicowych  odcinków brusów na długości  ca 3,30 m co przedstawiono w Przedmiarze
robót i uwzględniono w Kosztorysie inwestorskim.

Pytanie nr 26
Czy zamawiający potwierdza, że zgodnie z punktem 6.2. Opisu Technicznego odbojnice typu
„D" mocowane na murze odwodnym pomostów w ilości 68 szt. muszą mieć długość 1,40 m
a odbojnice typu „D" mocowane na głowicy ostrogi wejściowej w ilości 12 szt. muszą mieć
długość 1,20 m. Prosimy także o poprawienie ilości w pozycji 6.5 Przedmiaru robót branży
hydrotechnicznej.



Odp:
Odbojnice  typu  „D"  na  głowicy  Ostrogi  wejściowej  posiadać  będą  długość  1,20  m,  a  na
pozostałych  odcinkach  budowli  -  1,40  m.  Wynika  to  z  geometrii  przekroju  poprzecznego
nadbudowy obiektów.

Pytanie nr 27

Czy  zamawiający  przedłuży  termin  realizacji  zamówienia  z  uwagi  na  brak  możliwości
realizacji zamówienia w wskazanym terminie do 22.04.2014r?
Wystarczającym zdaje się być uwzględnienie chociażby czasu trwania procedury o udzielenie
zamówienia publicznego.
Wg analizy systemowej wskazanej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych,
średni  czas  prowadzenia  procedury  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  roboty
budowlane w tzw. procedurze krajowej, to 38 dni (czyli zakładając powyższe wybór oferty
nastąpi  17  lutego  2014r).  Po  tym  terminie  wykonawcy  mogą  składać  odwołania,  a  to
przypuszczalnie  nastąpi z uwagi na brak udzielenia  merytorycznej  odpowiedzi na pytania
dotyczące opisu spełniania warunków udziału w postępowaniu, co oznacza, że podnoszone
kwestie będzie rozstrzygać Krajowa Izba Odwoławcza.
Procedura ta, przy przyjęciu braku braków formalnych, trwa min. 15 dni, które po doliczeniu
5 dni na wniesienie odwołania, wskazują już początek miesiąca marca 2014r. Następnie, po
zawarciu umowy, należy doliczyć do tego czas na przekazanie placu budowy oraz 10 dni na
rozpoczęcie robót. Tym samym na wykonanie zamówienia, przy najbardziej optymistycznym
scenariuszu, pozostanie około miesiąca, przy przyjęciu, że termin 22.04. dotyczy wykonania
robót, a nie uwzględnia przeprowadzenia odbiorów.
Jak wskazuje powyższe, jak i fakt o którym mowa w pkt 2, termin na realizację zamówienia
nie jest możliwy do dochowania.

Odp:
Zamawiający utrzymuje termin zakończenia robót na dzień 22.04.2014 r. 

Pytanie nr 28
Czy zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej odwołanie wniesione w niniejszym
postępowaniu w dniu 14.01.2014r.

Zamawiający  nadal  nie  poinformował  Wykonawców  ubiegających  się  o  udzielenie
zamówienia  o  złożeniu  odwołania  przez  Navimor-lnvest  S.A.,  celem  umożliwienia  im
przyłączenia się  do procedury odwoławczej.  Należy pamiętać,  że kwestia  podnoszona w
odwołaniu  -  opis  spełniania  warunków  -  port  jachtowy  -  budzi  wiele  kontrowersji,  co
potwierdza ilość pytań dotyczących tej materii, które wpłynęły w terminie 4 dni roboczych
od zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu.

Odp:
Niniejszym informuję, że jeden z Wykonawców w/w złożył odwołanie do Prezesa KIO na
warunki  udziału  w  postępowaniu  zarzucając  naruszenie  zasady  uczciwej  konkurencji
i równego traktowania wykonawców.

Pytanie nr 29
W nawiązaniu do pkt 4.5.3. - drugi wykonawca robót, jak zamawiający zamierza
rozwiązać kwestie:

- przekazania placu budowy, jeśli został on już przekazany innemu wykonawcy



- kwestie gwarancji i rękojmi, oraz usuwania ewentualnych wad tj. w jaki sposób
zostanie  ocenione:  działania  którego  z  wykonawców  stoją  w  bezpośrednim  związku
przyczynowo - skutkowym z zaistniałą wadą

Odp:
Plac budowy w zakresie niniejszego zamówienia jest odrębnym (możliwym do precyzyjnego
wydzielenia) placem w porównaniu z terenem. W związku z tym nie zachodzą żadne kwestie
ujęte  w pytaniu.  Każdy wykonawca  (niniejszego zamówienia  i  zagospodarowania  terenu)
odpowiada gwarancyjnie za swój zakres robót. Jedynym elementem wspólnym jest dojazd do
budowy objętej niniejszym zamówieniem przez teren objęty obecnie zagospodarowaniem.

Pytanie nr 30
Dotyczy: 4.5.4. Przedmiary załączone do niniejszej Specyfikacji są elementem pomocniczym. 
W przypadku wątpliwości co do zakresu rzeczowego do wykonania, decydujące znaczenie ma 
projekt budowlany oraz w przypadku rozbiórek - stan faktyczny

     Czy dokumentacja projektowa opisuje stan faktyczny, co jest konieczne z uwagi na treść art.
29  ust.  1  Pzp,  wskazującego  na  obligatoryjność  wyczerpującego  i  jednoznacznego  opisu
przedmiotu zamówienia (a w przypadku robót budowlanych opisem przedmiotu zamówienia
jest dokumentacja projektowa, zgodnie z przepisami prawa?

Odp; 
Tak.

Pytanie nr 31
Jaki  jest  termin  rozpoczęcia  robót?  SIWZ  wskazuje:  pkt III.  TERMIN  WYKONANIA
ZAMÓWIENIA. Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie 10 dni od daty przekazania Terenu
Budowy.  Natomiast  w  załączonym  do  SIWZ  formularzu  oferty.  Zamawiający  wskazał
Rozpoczęcie wykonywania zamówienia: w terminie 10 dni od daty podpisania umowy.

Odp:
Zamawiający przewiduje przekazanie Terenu Budowy w dniu podpisania umowy. W takim
przypadku  termin  rozpoczęcia  robót  nastąpi  w  10  dni  od  dnia  podpisania  umowy
i przekazania terenu budowy. Jeżeli termin przekazania budowy będzie późniejszy niż termin
podpisania umowy to termin rozpoczęcia prac będzie liczony na 10 dni od dnia przekazania
terenu budowy
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