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Znak: PO-II.370.35.19 Szczecin, dnia  10 października  2019 
r. 

      

dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Sztuczne zasilanie brzegu w Międzywodziu km:392,80-393,40”. 
 
 

ZMIANA TREŚCI  

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(dalej jako „SIWZ”) 

 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843) oraz na podstawie rozdziału IX ust. 5 SIWZ Zamawiający- 
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie zmienia treść SIWZ, w sposób niżej opisany: 
 

1. Ustęp 5 w Rozdziale II - „Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, 
w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu”, o treści: 
 

„5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy P.z.p. polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, 

zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Przedmiotem ewentualnego 

zamówienia będzie wykonanie sztucznego zasilania brzegu na odcinku bezpośrednio 

przylegającym do odcinka wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia 

tj. km: 393,40-394,00”. 

 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

„5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy P.z.p. polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, 

zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Przedmiotem ewentualnego 

zamówienia będzie wykonanie sztucznego zasilania brzegu na odcinku bezpośrednio 

przylegającym do odcinka wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia 

tj. km: 393,40-394,00 w ilości 70 000 m3”. 

 
 

2. Ustęp 1 w Rozdziale III SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem 
podziału na części”, o treści: 

 

„ 1. Informacje ogólne o przedmiocie zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie a następnie wykonanie robót budowlanych 
polegających na sztucznym zasileniu plaży w Międzywodziu, km 392,80÷393,40. 
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Zakres robót to: 

 pobór piasku z dna morskiego we wskazanych miejscach,   

 transport urobku do miejsca wbudowania,     

 odłożenie urobku na plaży,       

 formowanie plaży z dostarczonego materiału piaszczystego. 
Opracowanie przez Wykonawcę dokumentacja projektowa, (Wytyczne do sztucznego 

zasilania brzegu), określi dokładne ilości urobku przewidywane do odłożenia na każdy 1 mb 
plaży oraz do układ rzędnych na plaży po wykonaniu refulacji.  
 
Przewidywana ilość urobku potrzebnego do zasilenia plaży to 70 000 m3 -  ilość kontraktowa. 
(km: 392, 800 – 393, 400). 
Ilość możliwa do rozszerzenia w ramach robót powtarzających  (km: 393, 400 – 394, 000)”. 
 

 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

„ 1. Informacje ogólne o przedmiocie zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie a następnie wykonanie robót budowlanych 
polegających na sztucznym zasileniu plaży w Międzywodziu, km 392,80÷393,40. 

Zakres robót to: 

 pobór piasku z dna morskiego we wskazanych miejscach,   

 transport urobku do miejsca wbudowania,     

 odłożenie urobku na plaży,       

 formowanie plaży z dostarczonego materiału piaszczystego. 
Opracowanie przez Wykonawcę dokumentacja projektowa, (Wytyczne do sztucznego 

zasilania brzegu), określi dokładne ilości urobku przewidywane do odłożenia na każdy 1 mb 
plaży oraz do układ rzędnych na plaży po wykonaniu refulacji.  
 
Przewidywana ilość urobku potrzebnego do zasilenia plaży to 70 000 m3 -  ilość 
kontraktowa. (km: 392, 800 – 393, 400). 
Ilość możliwa do rozszerzenia w ramach robót powtarzających to 70 000 m3 
(km: 393, 400 – 394, 000)”. 
 

3. Ustęp 2.4 w Rozdziale III SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem 
podziału na części”, o treści: 
 
 

„2.4. Proponowany kształt i położenie nasypu (plaży po refulacji i plantowaniu).  

Parametry plaży (nasypu):  

 długość odcinka refulacji 1,2 km 

 szerokość około 50 m,  

 wysokość plaży u podnóża klifu 2,5 m n.p.m.,  

 nachylenie części nadwodnej plaży 1:20.  

 nachylenie części podwodnej 1:40 

 przewidywana kubatura 130 000 m3”. 
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otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

Parametry plaży (nasypu):  

 długość odcinka refulacji 0,6 km 

 szerokość około 50 m,  

 wysokość plaży u podnóża klifu 2,5 m n.p.m.,  

 nachylenie części nadwodnej plaży 1:20.  

 nachylenie części podwodnej 1:40 

 przewidywana kubatura 70 000 m3”. 
 
 
 

4. Ustęp 6 i  Ustęp 7 w Rozdziale III SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia z 
uwzględnieniem podziału na części” otrzymują numerację odpowiednio 3 i 4. 

 
 
 

5. Ustęp 2 w Załączniku nr 1 do SIWZ – „ Formularz oferty”, o treści: 
 
„2. Oświadczam, że w zakresie kryterium: Termin wykonania zamówienia, wykonam 
zamówienie w terminie do dnia…………… W przypadku nie wpisania terminu - 
Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie w terminie do dnia 
20 grudnia 2019 r. zgodnie z zapisami w SIWZ. Wykonawca otrzyma wówczas 0 pkt w 
kryterium „ Termin wykonania zamówienia”. 

 
 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

„2. Oświadczam, że w zakresie kryterium: Termin wykonania robót budowlanych, 
wykonam zamówienie w terminie do dnia…………… W przypadku nie wpisania 
terminu - Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona roboty budowlane w terminie do 
dnia 20 grudnia 2019 r. zgodnie z zapisami w SIWZ. Wykonawca otrzyma wówczas 0 
pkt w kryterium „ Termin wykonania robót budowlanych”. 

 

 
 
 
 
 
Wojciech Zdanowicz 

          Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie 
           /podpisano podpisem kwalifikowanym/ 

 
 
 
 
 

 
 
 
Powyższe zmiany powodują również zmianę treści ogłoszenia. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają 
niezmienione. 

 
 


