
Dotyczy zapytania ofertowego nr PO-II.2630.19.21, DBM-II.2610.1.21.AM(2) 
 
W dniu 3 marca wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania: 
 
 
Pytanie 1 
Prosimy o wskazanie jaki jest cel wydobywania z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód 
wewnętrznych oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów. 
Odpowiedź 1 
Zamawiający informuje, że materiały wybierane są w celu przeprowadzenia prac podczyszczeniowych 
- uzyskania parametrów technicznych torów wodnych zgodnych z obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie 2 
Prosimy o przekazanie założeń dotyczących: odcinków, powierzchni, objętości mas ziemnych 
planowanych do wydobycia. 
Odpowiedź 2 
Parametry torów wodnych będących w jurysdykcji Urzędu Morskiego w Szczecinie określone są w: 

 rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie określenia obiektów, 
urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portów o 
podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej  

 Zarządzeniu NR 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia  8 sierpnia 2017r. w sprawie 
określenia infrastruktury zapewniającej dostęp do portów morskich w Dziwnowie, Kamieniu 
Pomorskim, Lubinie, Mrzeżynie, Nowym Warpnie, Policach, Stepnicy, Trzebieży, Wapnicy i Wolinie 
oraz do przystani morskich w Międzyzdrojach, Niechorzu i Rewalu  

 Zarządzenie nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 15 lutego 2017 w sprawie 
określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej 
dostęp do portów Dźwirzyno, Kołobrzeg, Darłowo, Ustka, Rowy, Łeba 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w 
sprawie zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku 

Jednocześnie informujemy, że ilość planowanego do wydobycia materiału zostanie ustalona po 
podpisaniu umowy.  
 
Pytanie 3 
Prosimy o przekazanie założeń technologii, w jakiej prowadzone będą prace związane z wydobyciem 
z wód powierzchniowych, w tym morskich wód wewnętrznych oraz wód morza terytorialnego, 
kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów. 
Odpowiedź 3 
Zamawiający informuje, że wydobywanie urobku odbywać się będą za pomocą pogłębiarek ssąco-
refulujących, czerpakowych i chwytakowych.  
 
Pytanie 4 
Prosimy o przekazanie informacji i założeń dotyczących celu wykorzystania urobku, miejsca 
odkładania urobku z wydobycia oraz postępowania z urobkiem w odniesieniu do obowiązującego w 
tym zakresie prawa. 
Odpowiedź 4 
Zamawiający informuje, że urobek odkładany jest na przeznaczone do tego pola refulacyjne oraz 
klapowiska. 
 
Pytanie 5 
Prosimy o informację, czy Zamawiający przekaże Wykonawcy: 

 batymetrię w zakresie niezbędnym, 



 mapy zasadnicze w zakresie niezbędnym, 

 inne dokumentacje, w tym dokumentacje archiwalne dot. profili konserwacyjnych wód 
powierzchniowych, w tym dróg wodnych. 

Odpowiedź 5 
Zamawiający informuje, że udostępni wyłonionemu Wykonawcy plany sondażowe torów wodnych. 
 
Pytanie 6 
Prosimy o informację o co należy oprzeć wyliczenia objętości planowanego do wydobycia urobku. Czy 
Zamawiający posiada aktualną batymetrię i założenia dotyczące profili konserwacyjnych, powierzchni 
bagrowania (odcinki, szerokość, nachylenie skarp  podwodnych)? 
Odpowiedź 6 
Zamawiający informuje, że posiada aktualną batymetrię torów wodnych na podstawie których określi 
objętość planowanego do wydobycia urobku.  
 
Pytanie 7 
W przypadku, gdy Zamawiający nie przekaże Wykonawcy map ewidencyjnych/zasadniczych, w jaki 
sposób potencjalny oferent, na moment składania oferty, ma oszacować koszty materiałów? 
Odpowiedź 7 
Zamawiający informuje, że sposób wyceny leży w gestii oferenta. 
 
Pytanie 8 
Wskazuje się, że zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 10 Rozporządzenia MGMiŻŚ z dnia 27 sierpnia 2019 r. (Dz. 
U. z 2019, poz. 1752), uzyskanie oceny wodnoprawnej wymagają inwestycje i działania: 
„10) w zakresie działań, o których mowa w art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo 
wodne – usuwanie namułów i rumoszu w ramach udrażniania śródlądowych wód powierzchniowych 
na długości nie mniejszej niż 1000 m lub na powierzchni nie mniejszej niż 10.000 m2.” 
Czy w przypadku, gdy celem inwestycji działania, o których mowa w art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 20 
lipca 2017 r. – Prawo wodne, w zakresie niniejszego zamówienia wchodzi zawiera się ewentualne 
wykonanie oceny wodnoprawnej, o której mowa w art. 425 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 
wodne (Dz.U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.)? 
Odpowiedź 8 
Zamawiający informuje, że w gestii Wykonawcy jest pozyskanie i opracowanie wszelkich materiałów 
niezbędnych do złożenia wniosku o uzyskanie zgody wodnoprawnej oraz uzyskanie w imieniu Urzędu 
Morskiego w Szczecinie zgody wodnoprawnej. 
Jednocześnie informujemy, że w jurysdykcji Urzędu Morskiego w Szczecinie nie leżą śródlądowe 
wody powierzchniowe.  
 
 
Pytanie 9 
Czy w zakres zamówienia wchodzi ewentualne wykonanie zgłoszenia Regionalnemu Dyrektorowi 
Ochrony Środowiska w Szczecinie działań, o których mowa w art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55 ze zm.)? 
Zgodnie z art. 118 ww. ustawy, cyt.: „Zgłoszenia regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska 
wymaga prowadzenie, na obszarach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 i 
7-9, w obrębach ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o 
rybactwie śródlądowym, a także w obrębie cieków naturalnych, następujących działań: 

1) wymienionych w art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;(…) 
2) wydobywania z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, w ramach 

szczególnego korzystania z wód; 
4) innych niż wymienione w pkt 1-3 działań obejmujących roboty ziemne mogące zmienić 
warunki wodne lub wodno-glebowe.” 



Zgodnie z art. 118 ust. 5 ww. ustawy – cyt.: „Zgłoszenia należy dokonać przed uzyskaniem pozwolenia 
na budowę, pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli 
przeciwpowodziowych, a jeżeli te pozwolenia nie są wymagane – przed rozpoczęciem działań, o 
których mowa w ust. 1.” 
Odpowiedź 9 
Zamawiający informuje, że w gestii Wykonawcy jest pozyskanie i opracowanie wszelkich materiałów 
niezbędnych do złożenia wniosku o uzyskanie zgody wodnoprawnej oraz uzyskanie w imieniu Urzędu 
Morskiego w Szczecinie zgody wodnoprawnej. 
Jednocześnie informujemy, że w jurysdykcji Urzędu Morskiego w Szczecinie nie leżą śródlądowe 
wody powierzchniowe.  
 
Pytanie 10 
Czy zebranie materiałów do zgłoszenia regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska działań, o 
których mowa w art. 118 ustawy o ochronie przyrody leży po stronie Wykonawcy? 
Odpowiedź 10 
Zamawiający informuje, że w gestii Wykonawcy jest pozyskanie i opracowanie wszelkich materiałów 
niezbędnych do złożenia wniosku o uzyskanie zgody wodnoprawnej oraz uzyskanie w imieniu Urzędu 
Morskiego w Szczecinie zgody wodnoprawnej. 
 
Pytanie 11 
Czy w przypadku nałożenia przez organ właściwy do wydania zgody wodnoprawnej, postanowienia w 
sprawie nałożenia obowiązku przedłożenia właściwemu miejscowo regionalnemu dyrektorowi 
ochrony środowiska Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, na podstawie przepisów art. 96 ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 
247 ze zm.), wykonanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia zawiera się w zakresie niniejszego 
zamówienia? 
Odpowiedź 11 
Zamawiający informuje, że w gestii Wykonawcy jest pozyskanie i opracowanie wszelkich materiałów 
niezbędnych do złożenia wniosku o uzyskanie zgody wodnoprawnej oraz uzyskanie w imieniu Urzędu 
Morskiego w Szczecinie zgody wodnoprawnej. 
 
Pytanie 12 
Zgodnie z zapytaniem ofertowym, termin realizacji zadania, obejmujący wykonanie opracowania 
wraz z uzyskaniem zgody wodnoprawnej, wynosi 45 dni. 
Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji umowy? 
Odpowiedź 12 
Zamawiający informuje, że termin wykonania zamówienia został zmieniony na 31 maj 2021 r. 
 
Pytanie 13. 
Czy Zamawiający posiada wcześniejszą zgodę wodnoprawną oraz operat wodnoprawny na zakres 
objęty niniejszym postępowaniem? Jeżeli tak, czy Zamawiający udostępni ww. opracowanie i 
decyzję? 
 
Odpowiedź 13 
Zamawiający informuje, że nie posiada takiej zgody.  
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