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dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Odtworzenie wałów na polu refulacyjnym D’’ 
 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(dalej jako „SIWZ”) 
 

W dniu 04.06 2020 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 2019 r. poz. 1843) oraz na podstawie rozdziału IX ust. 1 SIWZ, Zamawiający- 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie  udziela niniejszym następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie 1  

W SIWZ, w przedmiocie zamówienia określono, że pole D zlokalizowane jest na działce 417/1, 
natomiast zgodnie z ogólnodostępnymi mapami – widnieje ono na działce 416/1. Prosimy        
o wyjaśnienie powyższej kwestii. 

Odpowiedź na pytanie 1 

Pole refulacyjne D jest zlokalizowane na działce nr 416/1 oraz w północnej jego części 
częściowo na działce nr 281/1. 

 

Pytanie 2 

Prosimy o zamieszczenie projektu (rysunku) mnicha wraz z parametrami (rodzaj materiału, 
średnice rur, grubość ścianki). 

Odpowiedź na pytanie 2 

 

Projekt mnicha stalowego w załączeniu. 

 

 

Pytanie 3  

Prosimy o wskazanie na załączniku graficznym faktycznego zakresu robót niezbędnych do 
wykonania. Na planie zagospodarowania, w legendzie oznaczono „wał nowy” kolorem 
fioletowym, natomiast w opisie w SIWZ Rozdział III ogólny Zakres Prac przewidziany do 
wykonania – wskazano odtworzenie wałów na terenie pola refulacyjnego D, które polegać 
będzie na wykonaniu robót ziemnych na wydzielonych czterech kwaterach A, B, C, D. Prosimy 
o wyjaśnienie przedmiotowych zapisów i oznaczeń. 
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Odpowiedź na pytanie 3 

 

Zamieszczona legenda na załączniku graficznym do SIWZ nie dotyczy zakresu rzeczowego 
wykonania robót ziemnych na wydzielonych kwaterach A, B, C, D. 

 

 

Pytanie 4 

Czy zamawiający przewiduje wykonanie prac czerpalnych na terenie pola D podczas 

wykonywania remontu tego pola. 

 

Odpowiedź na pytanie 4 

Zamawiający przewiduje wykonywanie prac refulacyjnych podczas remontu pola D. Odkład 

urobku przewidziany jest w miejsce nie kolidujące z terenem objętym zamówieniem. Na polu 

refulacyjnym D rozłożona zostanie instalacja z rur stalowych fi od 500 do fi 800 służąca do 

transportu urobku z prac czerpalno - refulacyjnych w miejsce odkładu. 

 

 

 

     Zatwierdził 
  Wojciech Zdanowicz 

 
Dyrektor 

        Urzędu Morskiego w Szczecinie 
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, i 4 nie powodują zmianę treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 

 

 


