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                                               STRONA INTERNETOWA UMS   
                                                                       

dotyczy :  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Prace czerpalno – refulacyjne w 2012 roku” -  Nr sprawy: PO - II – 
370/ZZP-3/45/2012. 

 

Działając z upoważnienia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, uprzejmie 
informuję, iż w dniu 14 sierpnia 2012 roku wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy 
dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”). Na podstawie art. 
38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity 
– Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, uprzejmie wyjaśniam, co 
następuje: 

 
1. Jakie są aktualne głębokości dna przy stałej przystani refulacyjnej i estakadzie na polu 

refulacyjnym D oraz przy przystani dla pogłębiarek na polu odkładu „Mańków”? 
 
Odp.: dopuszczalne zanurzenia statków są następujące: 

• przy Estakadzie Pola Refulacyjnego D – 6,7 m, 
• przy Przystani Dalbowej Pola Refulacyjnego D – 2,2 m, 
• przy Estkadzie Pola Refulacyjnego Mańków – 5,2 m.  

 
2. Czy zamawiający mógłby wyjaśnić występującą różnicę w planowanej całkowitej ilości 

wydobycia urobku wskazanej w Rozdziale XIV w ilości 173 800 m3 a planowanej ilości robót 
wskazanej we wzorze umowy w załączniku nr 6 wynoszącej 115 900 m3? 

 
Odp.: Planowana ilość robót wynosi 115 900 m3. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi 
konieczność wykonania robót uzupełniających, których zakres nie przekroczy 50% zamówienia 
tj.173 800 m3, Zamawiający zleci Wykonawcy te roboty w trybie „z wolnej ręki”, przy 
zastosowaniu stawki [zł/m3] wynagrodzenia określonej w umowie na 115 900 m3. 
 
 
3. Czy zamawiający mógłby podać ilość urobku jaki można odłożyć na poszczególne pola 

refulacyjne wskazane w SIWZ z uwzględnieniem już wyregulowanego urobku i limitu 
rocznego? 

 
Odp.:  Ilość urobku jaką można odłożyć na poszczególne pola refulacyjne z uwzględnieniem już 
wyregulowanego urobku i limitu rocznego jest następująca: 

• Pole D – 500 tys. m3, 
• Pole Mańków – 400 tys. m3, 
• Pole Dębina – 100 tys. m3. 

 
4. Czy Zamawiający mógłby udostępnić więcej informacji odnośnie gruntu na przewidzianym 

do pogłębiania odcinku toru (np. granulometria)? 
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Odp.: Zamawiający posiada badania gruntu zalegającego na torze wodnym Świnoujście-
Szczecin poświadczające, że nie jest to urobek zanieczyszczony w świetle Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które 
powodują, że urobek jest zanieczyszczony (Dz.U. Nr 55 poz.498). Więcej informacji odnośnie 
gruntu Zamawiający nie posiada. 
 
 
 

                                                                                                    PODPISAŁ 

                                                                             Z up. Dyrektora Urzędu Morskiego 

                                                                                              W Szczecinie 

                                                                        Z-ca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego 
  
                                                                                              Zenon Kozłowski            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


