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URZĄD MORSKI W SZCZECINIE 
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Znak :  
        PO-II-370/ZZP-3/10/12   

 

       Szczecin, dnia 14.06.2012 r. 

 
STRONA INTERNETOWA UMS  
 
dotyczy: post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybi e 
przetargu nieograniczonego, na wykonanie inwestycji  pod nazw ą: 
„Przebudowa falochronów i umocnie ń brzegowych zapewniaj ących dost ęp do 
portu w Dziwnowie”- Nr : PO-II-370/ZZP-3/10/12. 

 
Działając z upoważnienia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, 

uprzejmie informuję, iż w dniu 21 maja 2012 roku wpłynęły do Zamawiającego 
pytania od wykonawców 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” oraz pkt 15 części I SIWZ, uprzejmie 
wyjaśniam, co następuje: 
 

Pytanie nr 1 
Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie rozbieżności w opisie wykonania narzutów 
jakie należy wykonać na falochronie wschodnim i zachodnim w części głowicowej. 
Czy należy wykonać je z kamienia o masie ok. 5t tak jak to jest w Projekcie 
Budowlanym Konstrukcji Falochronów Wschodniego i Zachodniego na rys. 7,8,13 i 
14? Czy jak na rys. 2 część zachodnią głowicy falochronu z bloków betonowych 
Accropodów o masie 3,6t? Czy jak w Analizie Nawigacyjnej obie części głowicy i 
zachodnia i wschodnia z Accropodów? Czy może tak jak w opisie PB str. 14, pkt 8c 
przewidywany narzut można wykonać z kamienia naturalnego lub bloków 
betonowych? Jaka jest faktyczna konstrukcja części głowicowych falochronów. 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie.   
Odpowied ź na pytanie nr 1 
Wykonawca powinien wykonać narzuty z kamienia o masie ok. 5,0 t w części 
głowicowej na falochronie Wschodnim i Zachodnim - zgodnie z projektem  
budowlanym rys. 7,8, 13 i 14. 
 

                  Podpisał 
z up. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 
 Z-ca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego 

                                                     Zenon Kozłowski 
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