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                                                          Projekt POIS.02.01.00-00-0019/17 
                             "Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża” 

 
 

Szczecin, dnia 18 czerwca 2019 r. 
 
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(dalej jako „SIWZ”) 
 
 
 

Nr ref. PO-II.370.15.19 
 
 

Dotyczy: postępowania na wykonanie robót budowlanych: Przebudowa ostróg 
typu „T” w miejscowości Dziwnów km: 388,50-389,00” 
 
 

 
W dniu 14 czerwca do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ o 
treści: 
„W zakres dokumentacji projektowej przewidzianej do wykonania w postępowaniu 
przetargowym jak w tytule, zgodnie z punktem 2.1. PFU wchodzą między innymi: 
1. dokumentacja geologiczno-inżynierska, 
2. mapa sondażowa pobrzeża, 
3. inwentaryzacja przedprojektowa istniejących ostróg przeznaczonych do rozbiórki. 
Powyższe opracowania, związane z działaniami w terenie niezbędne, są do 
wykonania (zgodnie z PFU): 
4. projektu wykonawczego rozbiórki istniejących i budowy nowych ostróg. 
Biorąc pod uwagę termin złożenia ofert 24.06.2019 r. oraz postępowanie 
prowadzące do wyłonienia Wykonawcy robót oraz podpisania z nim Umowy przy 
wyznaczonym terminie wykonania pierwszego etapu zamówienia – dokumentacji 
projektowej ustalonym na 15.09.2019 r. na wykonanie pierwszego etapu Wykonawca 
będzie miał około 2,5 miesiąca. 
Tryb postępowania przy wykonywaniu „Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej” 
wymaga przygotowania „Projektu prac geologicznych”, który podlega zatwierdzeniu 
przez: − Powiatowego Geologa – w przypadku badań prowadzonych na lądzie – 
czas trwania – minimum 1 miesiąc, − Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej – w przypadku badań na obszarze wód morskich – czas trwania 
minimum 4 miesiące. 
Dopiero po zatwierdzeniu „Projektu prac geologicznych” możliwe jest przystąpienie 
do prac geologicznych w terenie i opracowanie wyników badań. Nawet w przypadku 
prowadzenia badań geologicznych wyłącznie na lądzie, bez udziału w postępowaniu 
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Ministra, będzie trudne dotrzymanie umownego terminu wykonania dokumentacji 
projektowej. Z tego względu uprzejmie proszę o rozważenie odstąpienia od wymogu 
wykonywania „Dokumentacji geologiczno inżynierskiej” i wyrażenie zgody wykonanie 
badań technicznych podłoża gruntowego przy jednoczesnym przesunięciu terminu 
wykonania pierwszego etapu zamówienia do dnia 30.09.2019 r.” 
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający, informuje, że 
przychyla się do wniosku Wykonawcy i zmienia wymagania w ten sposób, że 
odstępuje od wymogu wykonania „dokumentacji geologiczno - inżynierskiej" przy 
równoczesnym wymaganiu wykonania opinii geotechnicznej. Termin realizacji etapu 
dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej nie ulega zmianie. 

 

 

 

Z up. Dyrektora Urzędu Morskiego 
w Szczecinie 

 
 Zenon Kozłowski 

Z-ca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego 
/podpisano elektronicznie/ 

 


