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ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 25.05.2020r. 

 

 
 
Pytanie nr 1 
Czy przedmiotem pomiarów są tylko pomiary przemieszczeń pionowych (geometryczna 
niwelacja precyzyjna), czy również poziomych? 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Przedmiotem pomiarów są przemieszczenia przestrzenne (pionowe i poziome). 
Zmienia się zapis we wzorze umowy: 
W § 3 w ustępie 4 wykreśla się ppkt. 1) i § 4 otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiedni sprzęt do sporządzenia pomiarów 
opisanych w §1.” 
 
 
Pytanie nr 2 
Proszę o wskazanie zapisu w w/w rozporządzeniu (Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz 
szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 206, poz. 1516)), które mówi o stosownych uprawnieniach do sporządzania operatów 
pomiarowych polegających na geodezyjnym pomiarze przemieszczeń. 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
Zmienia się zapis we wzorze umowy: 
W § 3 wykreśla się ustęp 2 i dodaje nowy o brzmieniu: 
„2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami posiadającymi stosowne uprawnienia 
w Dziedzinie Geodezji i Kartografii, w zakresie 4 – geodezyjna obsługa inwestycji, zgodnie 
z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2019.868 
t.j. z dnia 2019.05.10).” 
Zmienia się zapis w zapytaniu ofertowym: 
wykreśla się pkt 4 i dodaje nowy o brzmieniu: 
„Warunki udziału w postepowaniu: Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje osobami 
posiadającymi stosowne uprawnienia w Dziedzinie Geodezji i Kartografii, w zakresie 4 – 
geodezyjna obsługa inwestycji, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo 
geologiczne i górnicze (Dz.U.2019.868 t.j. z dnia 2019.05.10).” 
 
 
Pytanie nr 3 
Czy w przypadku pomiaru wyjściowego „0” na Nabrzeżu Postojowym w Darłowie 
zastabilizowane są oprócz 5 szt. reperów podlegających pomiarowi również punkty wiążące, 
czy będą one podlegały stabilizacji w ramach przedmiotowego zlecenia? 
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Odpowiedź na pytanie nr 3 
W obrębie przeznaczonych do pomiaru reperów znajdują się zastabilizowane punkty osnowy 
realizacyjnej, w oparciu o które można dokonać pomiaru zerowego. Dane punktów osnowy 
przekażemy wyłonionemu Wykonawcy prac geodezyjnych. 
 
Pytanie nr 4 
Bardzo proszę o podanie przybliżonych współrzędnych geograficznych budowli 
podlegających pomiarowi. 
Odpowiedź na pytanie nr 4 
Na etapie zapytania ofertowego informacja zawarta w Załączniku nr 2 - „Wykaz budowli 
i punktów pomiarowych” jest wystarczająca do orientacyjnego zlokalizowania obiektów 
na podstawie ogólnie dostępnych map Polski. Podane są nazwy miejscowości/portów, 
w których są budowle podlegające pomiarom. Szczegółowe informacje i dokumenty zostaną 
przekazane Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa. 
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