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         WYKONAWCY 

O D P O W I E D Ź 
na zapytania w sprawie SIWZ 

 
 
Uprzejmie informujemy, iŜ w dniu dzisiejszym do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie 
zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 
223, poz. 1655 ze zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: 
 
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 
włącznie, budowy falochronu i toru podejściowego do przystani jachtowej w Niechorzu 
  
Treść wspomniane zapytania jest następująca : 
 
„W NAWIĄZANIU DO TREŚCI SIWZ zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie 
następujących zagadnień, wyjaśnienie których będzie miało istotny wpływ na porównywalność 
złoŜonych ofert przez potencjalnych Wykonawców: 
 

     1/  W opisie przedmiotu zamówienia  w punkcie 2 (Opis rzeczowy) jak równieŜ na planie 
sytuacyjnym podano lokalizację projektowanych falochronów i umocnień brzegowych kanału 
(przetoki) jeziora Liwia ŁuŜa z podaniem bardzo ścisłych załoŜeń odnośnie kształtów konstrukcji, 
rzędnych korony i dna, nachyleń skarp i granulacji kamienia. UwaŜamy, Ŝe kształt i typy konstrukcji 
oraz przebieg projektowanych falochronów powinien wynikać z wykonanych badań falowych i 
transportu rumowiska. 

Pytanie 1. Czy opracowywana była wcześniej koncepcja, na podstawie której Zamawiający 
przedstawił Opis rzeczowy przedmiotu zamówienia i przez jaką Jednostkę Projektową była 
wykonana? 

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w układzie projektowanych 
falochronów w tym ich długości, poszczególnych elementów konstrukcji falochronów, rzędnych i.t.p, 
które wynikać będą z wykonanych obliczeń, badań i analiz przedprojektowych? 

2/ W nawiązaniu do opisu sposobu realizacji zamówienia (punk 3) dla stworzenia porównywalności 
składanych ofert prosimy o odpowiedź na następujące pytania: 
 
Pytanie 3. Ile wariantów układu falochronów i awanportu powinno podlegać analizie (punkt 3.3 i 
3.4)? 
 
Pytanie 4. Czy analizy falowania powinny obejmować równieŜ falowanie wewnątrz awanportu, 
kanału aŜ do stanowisk cumowniczych w kanale? 
 



Pytanie 5. PoniewaŜ w Zamówieniu uŜywa się zamiennie terminów wrota sztormowe i śluza, czy 
oznacza to wariantowość rozwiązania? 
 
Pytanie 6. Jakie są parametry dopuszczalnych fal wewnątrz obszaru awanportu, kanału i stanowiska 
postojowego w Niechorzu (kto ustali parametry statku projektowego)? 
 
Pytanie 7. Czy w ramach prac projektowych naleŜy wykonać analizę nawigacyjną, dotyczącą 
bezpiecznego wejścia/wyjścia jednostek do portu? 
 
Pytanie 8. Czy Zamawiający zapewni dostęp do archiwalnych danych batymetrycznych, 
geodezyjnych, hydrologicznych, geotechnicznych i geologicznych itp., czy teŜ przewidywane jest 
wykonanie tych pomiarów w ramach pracy? Czy istnieją aktualne dane szczegółowe w powyŜszym 
zakresie (nie starsze niŜ 3 lata) i czy będą one udostępnione Zleceniobiorcy? 
 
Pytanie 9. Czy wykonanie projektu obejmuje równieŜ przystań jachtową w Niechorzu (w tym 
niezbędne prace pogłębiarskie) i/lub planowanych wrót sztormowych/śluzy? (ze specyfikacji 
przyjmujemy, Ŝe nie) 
 
Pytanie10. Czy Zamawiający jest w posiadaniu Decyzji (Pozwolenia) Ministra Infrastruktury na 
wznoszenie i wykorzystywanie konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich na budowę 
falochronów i umocnień brzegowych? 
 

3/ Planuję złoŜenie oferty samodzielnej na wykonanie przedmiotu zamówienia a część analityczno-
obliczeniową zlecić IBW PAN w Gdańsku i Instytutowi Morskiemu w Gdańsku.  

Pytanie11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podzlecenie części zamówienia innemu Wykonawcy, 
gdyŜ w myśl nowych przepisów tylko zgoda Zamawiającego umoŜliwia zaliczenie tych prac do 
kosztów uzyskania przychodów mojej firmy?” 
 
 
Odpowiedzi. 
 
Ad 1) 
Koncepcja do przedmiotowego zamówienia nie została opracowana. 
 
Ad. 2) 
Tak. 
 
Ad. 3) 
Ilość wariantów nie została określona. Rozwiązanie układu falochronów powinno być 
zoptymalizowane pod względem nawigacyjnym ,hydrologicznym i hydraulicznym. 
 
Ad. 4) 
Tak. Analiza powinna obejmować falowanie do wrót sztormowych. Falowanie wewnątrz basenu 
przystani jachtowej, oraz obliczenia przepływu wody pomiędzy jeziorem a morzem, powinna zostać 
określona podczas projektowania etapu I tj. Basen przystani jachtowej wraz z wrotami sztormowymi. 
 
 
 
 



Ad. 5) 
Rodzaj budowli hydrotechnicznej powinien zostać określony na podstawie badań hydrologicznych, 
obejmujących przepływ wody pomiędzy morzem a jeziorem, przez jednostkę projektową wykonującą 
etap pierwszy zadania tj. Basen przystani jachtowej wraz z wrotami sztormowymi. 
 
Ad. 6)  
Wielkości jednostek charakterystycznych oraz dopuszczalne wielkości fal powinny zostać przyjęte 
przez projektanta w uzgodnieniu z zamawiającym. 
 
Ad. 7) 
Tak 
 
Ad. 8) 
Przewidywane jest wykonanie tych pomiarów w ramach pracy. 
 
Ad. 9) 
Przystań jachtowa i śluza/wrota sztormowe są objęte odrębnym opracowaniem projektowym, tj. Basen 
przystani jachtowej wraz z wrotami sztormowymi. 
 
Ad. 10) 
Nie. 
 
Ad. 11) 
Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia słuŜy właśnie wskazaniu 
podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzegł, w SIWZ, zakazu powierzenia części zamówienia 
podwykonawcy. 
 
 
Dodatkowo informujemy, Ŝe Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w 
przedmiotowym postępowaniu, w celu umoŜliwienia zapoznania  się z podanymi odpowiedziami 

• zmienia termin składania ofert i ustala nowy na 23.02.2009 r. godz. 1000. Otwarcie ofert 
nastąpi dnia 23.02.2009 r. godz. 1010.  

 
 
Informujemy, Ŝe zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ww Ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało 
rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz został zamieszczone na stronie 
internetowej. 

 

 

Za Zamawiającego 

Sekretarz Komisji Przetargowej 

Tomasz Bartkowski 

 


