
 

                     URZĄD MORSKI W SZCZECINIE 
Pl. Batorego  4,   70-207 Szczecin 

 
tel.: +48 91 4342474, fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl 

Znak sprawy PO-II.2630.184.21 
(numer wniosku nadany przez Zespół ds. Zamówień Publicznych)                                                            

 

                       ON-II.2630.6.21MW  
(numer wniosku nadany przez komórkę organizacyjną) 

 
 

Szczecin, dnia 13.09.2021r. 
 

Dotyczy:  odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr PO-II.2630.184.21               
ON-II.2630.6.21 MW 

 
W związku z otrzymaniem pytań do zapytania ofertowego PO-II.2630.184.21                      
ON-II.2630.6.21MW, dotyczącego Wykonania Studium wykonalności i przygotowania 
dokumentów aplikacyjnych wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. 
"Budowa pogłębiarki ssąco-refulacyjnej na potrzeby Urzędu Morskiego 
w Szczecinie", Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania: 
 
Pytanie: 
Jaka jest wartość projektu? 
 
Odpowiedź: 
Szacunkowa wartość projektu wynosi około 300 mln zł brutto. 
 
Pytanie: 
Czy projekt ma status planowanego do dofinansowania (zgodnie z zapisem 
w projekcie Umowy), czy starającego się o dofinansowanie (zgodnie z zapisem 
w zaproszeniu)? 
 
Odpowiedź: 
Projekt ma status starającego się o dofinansowanie. 
 W związku z tym sprostowaniu ulega wzór umowy w § 1(Przedmiot umowy) 
Było:  
Przedmiotem umowy jest opracowanie Studium wykonalności i przygotowanie 
dokumentów aplikacyjnych wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu 
pn. "Budowa pogłębiarki ssąco-refulacyjnej na potrzeby Urzędu Morskiego w 
Szczecinie", planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 ,  III Oś Priorytetowa - Rozwój sieci 
drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.2 - Rozwój Transportu 
Morskiego, Śródlądowych Dróg Wodnych i Połączeń Multimodalnych.  
Powinno być: 
Przedmiotem umowy jest opracowanie Studium wykonalności i przygotowanie 
dokumentów aplikacyjnych wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu 
pn. "Budowa pogłębiarki ssąco-refulacyjnej na potrzeby Urzędu Morskiego w 
Szczecinie", starającego się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 ,  III Oś Priorytetowa - Rozwój sieci 
drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.2 - Rozwój Transportu 
Morskiego, Śródlądowych Dróg Wodnych i Połączeń Multimodalnych.  
 

Pytanie: 
Jakie informacje i w jakim terminie przekaże Zamawiający Wykonawcy? 
 
 



 

Odpowiedź: 
Zamawiający na bieżąco przekazywać będzie Wykonawcy informacje dotyczące 
projektu, o które zwróci się Wykonawca.  
 
Pytanie: 
Jak długo Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania aktualizacji Studium 
wykonalności, dokumentów aplikacyjnych i wniosku o dofinansowanie dla projektu, 
wykonanych w ramach POIiŚ, do formatu jaki będzie wymagany w ramach Programu 
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021- 2027 
(FEnIKS) i działania właściwego merytorycznie dla projektu "Budowa pogłębiarki 
ssąco - refulacyjnej na potrzeby Urzędu Morskiego w Szczecinie"? 
 
Odpowiedź: 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania aktualizacji Studium wykonalności, 
dokumentów aplikacyjnych i wniosku o dofinansowanie do czasu zatwierdzenia przez 
Instytucję Pośredniczącą wniosku o dofinansowanie. Termin ten określi Instytucja 
Pośrednicząca. 
 
 

 
 

 
Z up. Dyrektora Urzędu Morskiego 

 w Szczecinie 
                       

Zenon Kozłowski 
 

Z-ca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego 
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