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Szczecin, dnia 30 października 2017 r.

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
usługę pn.: „Obsługa eksploatacyjna lodołamaczy RZGW w Szczecinie na potrzeby lodołamania na rzece
Odrze, Warcie i Noteci w sezonie zimowym 2017/2018 r.”
Działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579; dalej „ustawa PZP”) Zamawiający, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Szczecinie, przekazuje treść zapytania z dnia 30 października 2017 r. o wyjaśnienie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie:
„Proszę o podanie informacji gdzie należy umieścić w Ofercie dane oraz kwalifikacje osoby pełniącej zastępstwo.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga przedstawienia w Ofercie danych oraz kwalifikacji „osoby pełniącej
zastępstwo” – należy jedynie zadeklarować czas zapewnienia takiego zastępstwa. Zamawiający wymaga
zapewnienia przez Wykonawcę zastępstwa na stanowisku odpowiednio Sternika lub Starszego Marynarza, w przypadku niemożności wykonywania obowiązków przez jednego ze Sterników lub Starszych marynarzy – tych wskazanych w ofercie Wykonawcy. Konieczność zastępstwa powstać może w wyniku
zdarzenia losowego (wtedy gdy dana osoba nie jest w stanie właściwie realizować obsługi eksploatacyjnej np. choroba, niezdolność do pracy, etc.) a samo zastępstwo jest stanem krótkotrwałym. O warunkach
zastępstwa stanowi zapis § 4 ust. 4 Umowy. Zgodnie z tym zapisem – Wykonawca zapewni odpowiednie
zastępstwo w ciągu … godzin (liczba godzin wynika z oferty Wykonawcy), w postaci osoby spełniającej
warunki stawiane odpowiednio dla Sternika lub Starszego Marynarza, o których mowa w Rozdziale VI
pkt 1) ppkt 2 lit. c) SIWZ. Inaczej mówiąc osoba „na zastępstwo” Sternika lub Starszego Marynarza musi
co najmniej spełniać warunki przewidziane dla odpowiednio dla tych osób, tj. posiadać:
Sternik:
• uprawnienia sternika żeglugi śródlądowej lub wyższe pokładowe, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu
załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1686);

• co najmniej 3-letne doświadczenie w pracy na stanowisku sternika żeglugi śródlądowej lub wyższym
pokładowym;
• uprawnienia operatora radiotelefonisty w służbie radiokomunikacyjnej śródlądowej – uprawniające do
obsługi urządzeń radiotelefonicznych oraz do DSC w służbie radiokomunikacyjnej śródlądowej pracujących w zakresie morskich VHF i UHF lub uprawnienia operatora radiotelefonisty VHF – uprawniające do obsługi urządzeń radiotelefonicznych pracujących w zakresie morskim VHF, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 99);
Starszy Marynarz:
• uprawnienia starszego marynarza żeglugi śródlądowej lub wyższe pokładowe, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1686);
• co najmniej 1-roczne doświadczenie w pracy na stanowisku starszego marynarza lub wyższym pokładowym.
Zastępstwo należy odróżnić od trwałej zmiany jednej z osób wykonujących obsługę eksploatacyjną. Sama zmiana jak i jej geneza ma mieć charakter trwały (np. utrata uprawnień danej osoby, rozwiązanie z nią łączącego Wykonawcę stosunku pracy czy zlecenia etc.). O tej sytuacji stanowi zapis § 4 ust. 3
Umowy. W tej sytuacji Wykonawca będzie obowiązany przedłożyć Zamawiającemu wniosek o zmianę
osoby wykonującej obsługę eksploatacyjną. Zamawiający dopuści taką zmianę pod warunkiem, iż nowa
osoba będzie spełniała warunki stawiane odpowiednio dla Sternika lub Starszego Marynarza, o których
mowa w Rozdziale VI pkt 1) ppkt 2 lit. c) SIWZ, oraz będzie posiadała nie mniejsze doświadczenie niż
osoba zastępowana.
W obu tych sytuacjach do przedstawienia danych oraz kwalifikacji osoby, czy to pełniącej
zastępstwo czy też zmieniającej dotychczasową osobę, dojdzie już na etapie wykonywania Umowy a
nie w Ofercie Wykonawcy.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
UWAGA - Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega
zmianie.
Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 30.10.2017 r.

