
Dotyczy zapytania ofertowego nrPO-II.2630.19.21, DBM-II.2610.1.21.AM(2) 
 
W dniu 3 marca wpłynęło do zamawiającego następujące pytania: 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający dostarczy mapy w odpowiedniej skali ? Czy są Państwo w posiadaniu map 
przedstawiających zakres opracowania? 
 
Odpowiedź 1 
Zamawiający informuje, że pozyskanie map leży w gestii Wykonawcy. 
Tory wodne będące 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  

 ZARZĄDZENIE 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 

 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający udostępni sposób wydobycia ? 
Odpowiedź 2 
Zamawiający informuje, że opis technologii wydobycia leży w gestii Wykonawcy.  
 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający poda ilości kamienia, żwiru, itp. oraz ilości wody z wydobywanych substancji ? 
Odpowiedź 3 
Zamawiający informuje, że ilość planowanego do wydobycia materiału zostanie ustalona po 
podpisaniu umowy.  
 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający wziął pod uwagę ew. konieczność opracowania KIP i uzyskania decyzji 
środowiskowej lub postępowania tzw. Naturowego, dla wydobywania żwiru, kamienia, itp. 
Odpowiedź 4 
Zamawiający informuje, że zakres prac do wykonania obejmuje pozyskanie i opracowanie wszelkich 
materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o uzyskanie zgody wodnoprawnej oraz uzyskanie w 
imieniu Urzędu Morskiego w Szczecinie zgody wodnoprawnej 
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