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dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Prace czerpalne w Dziwnowie w 2019 r.” 
 
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(dalej jako „SIWZ”) 
 
 
 
W dniach 28 i 30 sierpnia oraz 3 września 2019 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania o 
wyjaśnienie treści SIWZ. 
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) - dalej jako „PZP”, oraz na podstawie rozdziału IX 
ust. 1 SIWZ, Zamawiający udziela niniejszym następujących odpowiedzi: 
 
Pytanie 1: 
 
Czy Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe robót czerpalnych? 
 
Odpowiedź na pytanie 1:  
 
Nie,  Zamawiający nie dopuszcza odbiorów częściowych. Zgodnie z § 8 wzoru umowy, 
rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi jedną fakturą końcową. 
 
Pytanie 2: 
 
Czy Wykonawca będzie zwolniony z opłat  portowych w porcie Dziwnów podczas prowadzenia 
prac czerpalnych za mostem zwodzonym w Dziwnowie? 
 
Odpowiedź na pytanie 2: 
 
Opłaty nie będą pobierane jeśli jednostki będą cumowały przy Pomoście Odpraw Granicznych 
w Kapitanacie Portu Dziwnów. Wysokość opłat oraz możliwość postoju przy pozostałych 
nabrzeżach leży w gestii Zarządu Morskich Portów w Dziwnowie. 
 
Pytanie 3: 
 
Czy raport oddziaływania na środowisko morskie, którym dysponuje Zamawiający zawiera 
wyniki badań osadów (urobku) z rejonu planowanych prac czerpalnych?. Czy po stronie 
Wykonawcy konieczne jest pobranie prób osadów i zbadanie ich pod kątem zanieczyszczeń?. 
 
Odpowiedź na pytanie 3: 
 
Zamawiający posiada wyniki badań urobku. Nie ma konieczności przeprowadzania 
ponownych badań przez Wykonawcę. 
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Pytanie 4: 
 
Ze względu na chęć złożenia rzetelnych i możliwie najkorzystniejszych ofert Zamawiającemu 
wyrażamy potrzebę dodatkowego czasu na sporządzenie treści oferty, swoją prośbę 
motywujemy przedłużonym okresem urlopowym, podczas którego duża ilość kadr jest 
niedostępna. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o dwa 
tygodnie tj. do 25.09.2019 r.  
 
Odpowiedź na pytanie 4: 
 
Zamawiający informuje, że wydłuża termin składania ofert do dnia 19 września 2019 r. 
 

 

 

 

 

                  Wojciech Zdanowicz 

            Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie 
              /podpisano podpisem kwalifikowanym/ 


