
 

 
Szczecin, dnia  02 października 2019 r.  

 
 

Nr sprawy : FW/ZP/2/2019 
 
Dotyczy:  Przetarg nieograniczony na „Ubezpieczenie ryzyk budowlano – montażowych w związku z 

realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na budowie parku wodnego pn. „Fabryka 
Wody – Nowa Gontynka” w Szczecinie”. 
 

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW- cz. III 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986 z późn. zm.) Fabryka Wody Sp. z o.o. w Szczecinie informuje, iż wpłynęły pytania dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w zadanie. Poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań 
wraz z odpowiedziami: 

Pytanie nr 101 

Prosimy o potwierdzenie możliwości wprowadzenie klauzuli 121 - Postanowienia szczególne 

dotyczące fundamentów palowych i ścian szczelinowych, szczelnych i oporowych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ. 

 

Pytanie nr 102 

Prosimy o potwierdzenie, że na etapie prac fundamentowych prace prowadzone są przy 

zapewnieniu stałego nadzoru geotechnicznego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż szczegółowe obowiązku Wykonawcy związane z realizacją umowy 

zawarte zostały w § 8 wzoru umowy  z Generalnym Wykonawca Inwestycji.  

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 4) wzoru umowy Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności 

zapewnienie na własny koszt obsługi geodezyjnej wraz z geodezyjną inwentaryzacją 

powykonawczą wszystkich robót.  

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 5) wzoru umowy Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności do 

w razie konieczności zapewnienie na własny koszt nadzoru archeologicznego i saperskiego oraz 

oczyszczenie placu budowy z niewybuchów i niewypałów.  

 

Pytanie nr 103 
Prosimy o potwierdzenie, że na czas prowadzenia prac odwodnieniowych zapewniony jest 

zapasowy zespół pompowy wraz z przeszkoloną obsługą 24 h/dobę;  

 Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje wiedzą w tym zakresie. Prace te będą opisane w Program zapewnienia 

jakości który opracuje Wykonawca po przejęciu placu budowy.  

 

Pytanie nr 104 
Wnioskujemy o przekazanie mapy sytuacyjnej miejsca wykonywania kontraktu  

Odpowiedź: 

Zamawiający przekazuje w załączeniu wersję elektroniczną kopię mapy do celów projektowych – 

załącznik nr 1 do Modyfikacji SIWZ nr 4. 
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Pytanie nr 105 

Wnioskujemy o przekazanie harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający na ten moment nie posiada zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

Na dzień udzielania odpowiedzi nie została zawarta umowa z Generalnym Wykonawcą. Terminy 

dotyczące opracowania, przedłożenia i zatwierdzania harmonogramu rzeczowo – finansowego 

zawarte zostały w § 3  wzoru umowy - załącznik nr 2 do SIWZ w postępowaniu prowadzonym – 

przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa parku wodnego 

Fabryka Wody-Nowa Gontynka w Szczecinie” – sprawa znak: FW/ZP/1/2018. 

 

Pytanie nr 106 

Wnioskujemy o przekazanie wykresu Gantta  

Odpowiedź 

Zamawiający nie dysponuje wykresem Gantta dla inwestycji. 

 

Pytanie nr 107 

Wnioskujemy o przekazanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z załącznikami.  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dysponuje programem funkcjonalno- użytkowym.  

   

Pytanie nr 108 

Wnioskujemy o przekazanie wyników badań geologicznych. 

Odpowiedź:  

Zamawiający przekazuje w wersji elektronicznej dokumentację geologiczno-inżynierską- załącznik 

nr 2 do Modyfikacji SIWZ nr 4. 

   

Pytanie nr 109 

Wnioskujemy o wyniki badań dotyczące agresywności wody dla betonu. 

Odpowiedź:  

 Zamawiający nie dysponuje badaniami agresywności wody dla betonu. 

 

Pytanie nr 110 

Wnioskujemy o opis rodzaju oraz sposobu prowadzenia prac rozbiórkowych  

Odpowiedź:  

Zamawiający przekazuje w wersji elektronicznej wersję elektroniczną dokumentacje rozbiórek i 

specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót rozbiórkowym - załącznik nr 3 i nr 4 do 

Modyfikacji SIWZ nr 4. 

 

Pytanie nr 111 

Prosimy o określenie PML-u, przez który należy rozumieć wyodrębniony obiekt będący 

przedmiotem kontraktu o najwyższej wartości. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie określał wartości PML dla inwestycji.  
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Pytanie nr 112 

prosimy o zmianę franszyz redukcyjnych zgodnie z poniższym: Szkody z kl. 201, szkody z kl. części 

wadliwych: 15 % szkody nie mniej niż 50000 PLN nie więcej niż 250000 PLN Szkody z klauzul: 

003, 004, 115, 119 oraz szkody powstałe wskutek działania sił przyrody: 10% nie mniej niż 50000 

PLN Szkody wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku, kradzieży zwykłej, kradzieży elementów 

zainstalowanych, dewastacji: 5000 PLN Pozostałe szkody: 10000 PLN Szkody w sprzęcie, 

wyposażeniu, zapleczu budowy: 5000 PLN Pozostałe szkody 10000 PLN Szkody w sprzęcie, 

wyposażeniu, zapleczu budowy: 5000 PLN. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.  

 

Pytanie nr 113 

prosimy o wskazanie wartości PML dla inwestycji 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie określał wartości PML dla inwestycji.  

 

Pytanie nr 114 

prosimy o szczegółowy opis prac oraz harmonogram prac. 

Odpowiedź: 

Zamawiający na ten moment nie posiada zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

Na dzień udzielania odpowiedzi nie została zawarta umowa z Generalnym Wykonawcą. Terminy 

dotyczące opracowania, przedłożenia i zatwierdzania harmonogramu rzeczowo – finansowego 

zawarte zostały w § 3  wzoru umowy - załącznik nr 2 do SIWZ w postępowaniu prowadzonym – 

przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa parku wodnego 

Fabryka Wody-Nowa Gontynka w Szczecinie” – sprawa znak: FW/ZP/1/2018. 

 

Pytanie nr 115 

Prosimy o informację dotyczącą szkodliwości głównych wykonawców za okres ostatnich 3 lat w 

zakresie ryzyk budowlano-montażowych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający na ten moment nie ma wiedzy w tym zakresie.  

 

Pytanie nr 116 

W nawiązaniu do uzyskanych odpowiedzi na pytania zadane do ww. zamówienia publicznego ozn. 

FW/ZP/2/2019 na Usługę ubezpieczenia, ponawiamy prośbę o rozważenie włączenia Klauzuli 121 - 

Postanowienia szczególne dotyczące fundamentów palowych i ścian szczelinowych, szczelnych i 

oporowych.  Chcieliśmy również przekazać, że brak zgody na włączenie ww. klauzuli uniemożliwia 

nam złożenie oferty w ramach przedmiotowego zamówienia publicznego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ. 

 


