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Egz. poj.
WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), informuję, że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla zadania „Dostawa jednej
fabrycznie nowej jednostki pływającej o długości 15,0 – 20,0 m” do Zamawiającego wpłynęły zapytania
do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „Specyfikacją”, na które
Zamawiający udziela następujących odpowiedzi (zachowano pisownię oryginalną):
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania odsalarki wody morskiej w celu zapewnienia
odpowiedniej ilości wody słodkiej przy jednoczesnym ograniczeniu pojemności zbiornika wody.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania odsalarki wody morskiej w celu zapewnienia
odpowiedniej ilości wody słodkiej przy jednoczesnym ograniczeniu pojemności zbiornika wody.
Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie oczyszczalni ścieków w celu ograniczenia pojemności
zbiornika na ścieki sanitarne (fekalia) oraz zbiornika ścieków szarych.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania oczyszczalni ścieków w celu ograniczenia pojemności
zbiornika na ścieki sanitarne (fekalia) oraz zbiornika ścieków szarych.
Pytanie nr 3:
Celem oszacowania ilości przeglądów serwisowych zainstalowanych na jednostce urządzeń zwracam się
z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie: Czy Zamawiający może określić ilość godzin
pracy jednostki w ciągu roku?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z treścią rozdziału 20 Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1
do Specyfikacji, Zamawiający będzie zlecał autoryzowanym serwisom wskazanym przez Wykonawcę
i pokrywał koszty okresowych przeglądów technicznych mechanizmów i urządzeń, zgodnie
z instrukcjami producentów wyposażenia jednostki pływającej. Wykonawca nie musi szacować ilości
i kosztów przeglądów i w związku z tym nie ma potrzeby zawierania w cenie dostawy jednostki
pływającej kosztów przeglądów serwisowych zainstalowanych na jednostce urządzeń.
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Przedmiotowe wyjaśnienie treści Specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu, jest wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić w treści oferty.
Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.
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