
                                                                                                             Poznań, dnia  19.10.2017r. 
DT.212.48.2017
                  
                                                 

INFORMACJA O PYTANIACH

Dotyczy:  Postępowania  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  zgodnie  z  przepisami
ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.
1579  ), zwanej dalej ustawą :   wykonanie, dostawa i montaż dwóch pomostów pływających
o     długości całkowitej nie przekraczającej 25 m każdy na terenie nieruchomości położonych
przy ul. Nad Jeziorem 21 oraz przy ul. ks. E. Nawrota 14 w Poznaniu 

Zgodnie z treścią art. 38 ust.2 ustawy, informuję, iż w postępowaniu wpłynęły pytania do

SIWZ następującej treści: 

Pytania :
1. Czy wykonawca może użyć do wyceny własną konstrukcję pomostów pływających na
ramie stalowej i deckiem z kompozytu na pływakach z polietylenu wypełnionych w środku
styropianem, pod warunkiem posiadania odpowiednich Świadectw Uznania Typu Wyrobu
wydanego  przez  PRS,  w  miejsce  przewidzianych  w  projekcie  kostek  styropianowych
osłonięty blachą ocynkowaną. 

2. Czy wykonawca może zastosować inne niż w projekcie kotwiące bloki betonowe o 
wadze i ilości odpowiedniej do danego typu pontonu i warunków wodnych, które będą 
bezpiecznej dla pomostu 

3. Prosimy o podanie wolnej burty pomostu. 

4. Czy wykonawca może zmienić długość modułów pomostu . 

5. Prosimy o informację jak będzie przygotowane podłoże pod trap - nośność , klasa 
betonu

6. Czy można wykonać barierki ze stali nierdzewnej w zamian za barierki stalowe 
ocynkowane i malowane na biało. 

7. Czy zamiast linek ze stali nierdzewnej można użyć prętów stalowych okrągłych?

8. Prosimy udzielenie informacji odnośnie gruntu w dnie w miejscu montażu pomostów 

9. Prosimy o podanie kąta pochylenia barierek na długości 6 m od strony odwodnej, gdyż 
tylko na tym obszarze jest informacja o ich pochyleniu. 
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10. Prosimy o podanie czy w miejscu odnóg cumowniczych należy wykonać barierki 
zgodnie z rysunkiem. Jeżeli nie to prosimy  o podanie w których miejscach mają być 
barierki. 

11. Prosimy o podanie czy w miejscu drabinki ma być barierka jeżeli nie prosimy o podanie
dokładnego rozmieszczenia barierek

12. Prosimy o podanie z jakiego materiału mają być wykonane knagi, czy można użyć 
stalowych ocynkowanych?

13. Czy drabinka ma może być stalowa ocynkowana jak w projekcie czy ma być 
dodatkowo malowana na jaki specjalny kolor?

14. Czy po przeciwnej stronie odnóg cumowniczych zamawiający nie przewiduje 
dodatkowych knag dla łódek.

15. Proszę o podanie koloru desek kompozytowych szary , grafitowy czy brązowy? 

16. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie pomostów pływających z modułów na ramie
stalowej  pokrytej  deskami  kompozytowymi  na  pływakach  siatkobetonowych  wg.
technologii danego dostawcy pomostów pływających posiadających Świadectwo Uznania
Typu Wyrobu wydanego przez PRS, kotwionych na martwe kotwice o wadze i rozstawie
zapewniającej bezpieczeństwo konstrukcji i dobrane przez producenta pomostów. 
Czy w wypadku rozstrzygnięcia  przetargu na korzyść  ZWM Dojnikowscy,  możliwe jest
negocjowanie zapisów przedstawionej w dokumentacji  przetargowej umowy w zakresie
podanym poniżej?

 17.:

a) w par. 2 dodać literę d) niezwłoczne wyznaczenie terminów poszczególnych odbiorów o
których mowa w par. 6 ust. 1 i bezwarunkowe przystąpienie do czynności poszczególnych
odbiorów i sporządzenia protokołów poszczególnych odbiorów o których mowa w par. 6
ust. 1 Umowy

b) w par.  2  ust.  2  Wykonawca ponosi  pełną odpowiedzialność za szkody .....  dodać  "
powstałe z jego wyłącznej winy"

c) w par. 6 ust. 2 zmienić początek i napisać, że Zamawiający oświadcza, iż otrzymał od
Wykonawcy przed zawarciem umowy dokumenty pozwalające (....... ), zapoznał się z ich
treścią, nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń formalno prawnych i merytorycznych, w tym
nie wnosi zastrzeżeń co do zgodności tych dokumentów z SIWZ

 

musimy im dać dokumenty typu świadectwo PRS i inne z parametrami technicznymi przed
zawarciem umowy żeby potem nie mówili, że coś się nie zgadza....
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d) wykreślić z par. 6 ust. 2 literę d ) ...

e  )  w  par.  7  dodać  zapis  o  zaliczkę:  „Zamawiający  na  poczet  zamówienia  wpłaca
Wykonawcy zaliczkę w wysokości 20% wartości zamówienia, tj ……… zł

f ) par. 8 usunąć

g) w par. 10 trzeba dodać ustęp o karach umownych Zamawianego dla Wykonawcy, np.

"Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kar umownych:

1. za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn dotyczących Zamawiającego w
wysokości 20% wynagrodzenia brutto za wykonanie całości przedmiotu umowy o którym
mowa w par. 7

2. za niewykonanie obowiązku o którym mowa w 2 lit d )

h) w par. 11 ust. 1 po słowie "Zamawiającemu" dodać "i Wykonawcy "

i  )  w par.  11 ust.  2  wykreślić zdanie ostatnie  lub zmienić ostatnie  słowa na "  z  tytułu
wykonania  części  Przedmiotu  Umowy  wg  stanu  na  dzień  wpływu  oświadczenia  o
odstąpieniu o którym mowa w tym przepisie

j ) w par. 12 ust. 3 zmienić właściwość na "na zasadach ogólnych" albo " dla Powoda"

2. W treści ogłoszenia nr 601437-N-2017 z dnia 2017-10-13 w punkcie IV.5) ZMIANA
UMOWY

- ppkt 2. Prośba o dopisanie „ale tylko w przypadku zmian nie wpływających na koszt
wykonania  Przedmiotu  Umowy  i  po  wcześniejszym  zatwierdzeniu  przez  Wykonawcę.
Jeżeli  zmiany  zlecone  przez  Zamawiającego  będą  mieć  wpływ  na  koszt  wytworzenia
Przedmiotu Umowy, to zakres robót i ich dodatkowy koszt będą regulowane aneksem do
Umowy zaakceptowanym przez obydwie Strony”

- ppkt 3 Prośba o dopisanie: „W razie wystąpienia niekorzystnych warunków klimatycznych
(temperatura poniżej 0o C lub/i wystąpienia lodu, stan nabrzeża uniemożliwiający dostawę
montaż Przedmiotu Umowy) Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę)

Odpowiedzi :

    Ad 1.  Odp. na końcu.

Ad 2. Odp. na końcu.

Ad 3. Wolna burta pomostu wynosi około 40 cm.

Ad  4.   Wykonawca  może  zaproponować  własny  modułowy  podział  pomostu  z
zachowaniem gabarytów głównych i kształtu rzutu oraz minimalnej nośności 2,8 kN/m2,
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jak  również  z  zachowaniem  warunku  posiadania  wymaganego  przez  Zamawiającego
świadectwa uznania typu wyrobu na proponowane moduły.

Ad 5. Brzeg pod montaż pomostu przy ul. Nad Jeziorem 21 zostanie przygotowany przez
Zamawiającego  poprzez  wykonanie  oczepu  z  betonu  zbrojonego  C30/37  o  klasie
ekspozycji minimum XF3, w kształcie i wymiarach dostosowanych do trapu oferowanego
przez  Wykonawcę.  Szczegółowe  rozwiązanie  zostanie  uzgodnione  z  Wykonawcą  po
przedłożeniu projektu warsztatowego pomostu.

Ad 6. Odp. na końcu.

Ad 7. Odp. na końcu.

Ad. 8.  Zamawiający nie posiada takich informacji.

Ad 9.Kąt pochylenia balustrady wynosi 30 stopni od poziomu (dotyczy pomostu przy ul.
Nad Jeziorem 21).

Ad 10. W odnogi cumownicze wyposażony jest tylko pomost przy ul. ks. E. Nawrota 14,
który nie posiada balustrady w części  modułowej,  czyli  tam, gdzie znajdują się odnogi
cumownicze – posiada barierki jedynie na trapie.

Ad 11. W drabinkę wyposażony jest tylko pomost przy ul. ks. E. Nawrota 14, który nie
posiada balustrady w części modułowej, czyli tam, gdzie znajduje się drabinka – posiada
barierki jedynie na trapie.

Ad 12. Pomost przy ul. ks. E Nawrota 14 należy wyposażyć w knagi cumownicze ze stali
nierdzewnej długości minimum 100 mm.

Ad 13. Zamawiający nie wymaga malowania drabinki.

Ad 14. Rozmieszczenie knag należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowania
projektu warsztatowego.

Ad 15. Kolor poszycia pomostu należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowania
projektu warsztatowego.

Ad.  1,  2,  6,  7  i  16.  Zamawiający  informuje,  że  dopuszcza  oferowanie  materiałów  i
urządzeń  równoważnych  pod  warunkiem,  że  zapewnią  uzyskanie  parametrów
technicznych, technologicznych i jakościowych nie gorszych od założonych w SIWZ oraz
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w  załącznikach  do  SIWZ  (obowiązek  wykazania,  że  oferowane  dostawy  spełniają
wymagania  określone  przez  Zamawiającego  leży  po  stronie  Wykonawcy),  natomiast
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie może dokonać oceny
oferty przed terminem ich składania. 

Ad 17. Zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych  przetarg nieograniczony nie
należy do trybów negocjacyjnych. Niemożliwe jest prowadzenie negocjacji co do treści i
zapisów  umowy  ani  przed,  ani  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty.  Udzielenie
zamówienia  możliwe  jest  tylko  zgodnie  z  przepisami,  zapisami  specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia  wraz z  załącznikami,  ogłoszeniu  o  zamówieniu  z  zachowaniem
zasad uczciwej konkurencji i równego traktowana wykonawców.

     W niniejszym postępowaniu specyfikacja istotnych warunków zamówienia w pkt 14 ppkt 9
zawiera zapisy :

     „Zawarcie umowy nastąpi wg projektu umowy Zamawiającego.

     Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

     W dniu  17.10.2017r.  Zamawiający na podstawie  art.  38  ust.  4  ustawy zmienił  treść
specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia  przez  zmianę  załącznika  nr  10  –  projekt
umowy, jednak zmiany nie obejmują zapisów proponowanych przez Wykonawcę.
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