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ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  
               nieograniczonego na „Wykonanie przeglądu i aktualizacji Map Zagrożenia  
              Powodziowego i Map Ryzyka Powodziowego od strony morza w tym morskich wód  
             wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Szczecinie” nr sprawy PO-II- 
            370/ZZP-3/42/17 
       
 
W dniach 27 i 28 września 2017 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania następującej treści: 
 

1) W rozdziale V SIWZ, ust.7, pkt 5) lit. b) „wykaz osób” Zamawiający w ramach składu 
personalnego zespołu przewiduje :  
- jedną osobę, która będzie pełniła funkcję konsultanta ds. wyceny strat posiadającą 
wykształcenie wyższe i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym 
doświadczenie w wykonaniu 1 wyceny strat powodziowych lub w wykonaniu 1 
szacowania strat w majątku i środowisku;. 
W związku z powyższym zapisem wymagań prosimy o wyjaśnienie, czy szacowanie 
zobowiązań środowiskowych dotyczących Inwestora lub Kupującego, wykonywane w 
ramach  audytów i przeglądów  środowiskowych spełnia wymaganie „szacowania 
strat w majątku i  środowisku” . 

2) Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w wymaganiach dla specjalisty 
ds. GIS w zakresie wymaganego wykształcenia poprzez dodanie  po słowach „….lub 
oceanografii” słów „lub geologii lub innych kierunków  pokrewnych ” , jak zaznaczono 
poniżej w  zdaniu:   
co najmniej dwie osoby, które będą pełniły funkcję specjalisty ds. GIS, posiadające 
wykształcenie wyższe z zakresu geodezji i kartografii lub geografii lub geoinformacji 
lub geoinformatyki lub ochrony środowiska lub gospodarki wodnej lub oceanografii  
lub geologii lub innych kierunków pokrewnych  i co najmniej 2 lata doświadczenia 
zawodowego, w tym doświadczenie w realizacji projektu, którego przedmiotem było 
projektowanie (lub tworzenie lub edycja) baz danych przestrzennych lub 
wykonywanie analiz przestrzennych lub opracowanie i  redakcja kartograficzna map 
cyfrowych z użyciem systemu informacji przestrzennej GIS. 
Nasz wniosek motywujemy faktem, że wykształcenie geologiczne jest w przypadku 
specjalistów posługujących się systemem informacji przestrzennej GIS  dziedziną 
edukacji występującą na równi z geodezją, kartografią, ochroną środowiska, 
gospodarką wodną i  oceanografią. Stoimy na stanowisku, że katalog specjalności 
wymaganych w tym przypadku nie powinien być zamknięty, ponieważ w aktualnym 
brzmieniu  zapis ten  wyklucza z możliwości udziału w przetargu doświadczonych 
pracowników o wykształceniu np. geologicznym, posiadających długoletnie 
doświadczenie w realizacji analiz GIS.  

3) W związku z powyższym wnioskujemy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 
09 października 2017 r. 

4) Termin wykonania zadania 3 określony został  na 90 dni od dnia podpisania umowy. 
Wykonanie pełnego zadania 3. (etap I i II przeglądu wg metodyki), zgodnego z 
zapisami Metodyki przeglądu i aktualizacji MZP i MRP od strony morza, nie jest 
możliwe w 90 dni, bowiem zgodnie z metodyką II etap przeglądu należy wykonać 
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przy wykorzystaniu modelowania matematycznego. Etap II przeglądu będzie 
realizowany do 31 maja 2019 r. 
Czy jest możliwa zmiana istniejącego zapisu, że w ramach odbioru zadania 3., 
zostaną przekazane wyniki tylko dla I etapu przeglądu MZP, zgodnie z zapisami 
metodyki III.1.1. (czyli identyfikacja zmian kwalifikujących do wykonania modelowania 
hydraulicznego). W ramach II etap przeglądu, zostanie wykonane modelowanie 
hydrodynamiczne, a jego wyniki, w przypadku aktualizacji, posłużą do opracowania 
MZP i dalej MRP co spowoduje realizację tego etapu do 31 maja 2019 r. 

5) W związku z koniecznością należytego przygotowania dokumentacji zwracamy się z 
prośbą o przesunięcie terminu składania ofert w postępowaniu przetargowym pn. 
„Wykonanie przeglądu i aktualizacji MZP i MRP od strony morza w tym morskich wód 
wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Szczecinie”  z dnia 2017.10.04, 
godzina: 10:30 na dzień 2017.10.18 godzina: 10:30.Zmiana terminu składania ofert 
pozwoli wszystkim potencjalnym oferentom na właściwe zapoznanie się z 
dokumentacją przetargowym i tym samym przygotowanie propozycji 
odpowiadających na Państwa oczekiwania. 
 

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 poz. 1579) Zamawiający, w związku z prośbą o wyjaśnienie 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym 
postępowaniu, wyjaśnia co następuje:  
 

Odpowiedź na pytanie 1   
Zamawiający  uzna,  że szacowanie zobowiązań środowiskowych dotyczących Inwestora lub 
Kupującego, wykonywane w ramach  audytów i przeglądów  środowiskowych spełnia 
wymaganie „szacowania strat w majątku i  środowisku”. 
 

Odpowiedź na pytanie 2   
Zamawiający  wyraża zgodę na rozszerzenie zapisów dotyczących opisu specjalisty ds. GIS 
o wyrażenie „lub geologii lub innych kierunków pokrewnych” . 
Zamawiający zmodyfikuje treść SIWZ w tym zakresie i dopuści rozszerzenie zapisów 
dotyczących opisu specjalisty ds. GIS o wyrażenie „lub geologii lub innych kierunków 
pokrewnych”.  
 
Odpowiedź na pytanie 3   
Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 10 października 
2017 r. godz. 10.30. 
Zamawiający zmodyfikuje treść SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu w tym zakresie. 
 
Odpowiedź na pytanie 4   
Termin wykonania Zadania 3, jak również zakres tego zadania został określony w OPZ. 
Zgodnie z treścią OPZ w ramach Zadania 3 nie wykonuje się modelowania 
matematycznego. Wyznaczenie obszarów zagrożenia powodziowego w wyniku 
modelowania hydraulicznego należy wykonać w ramach Podzadania 5.1, którego termin 
wykonania został określony w OPZ na  31 marca 2019 r. Ponadto elementy przeglądu, o 
których mowa w metodyce, w szczególności Etap II przeglądu (zmiana powierzchni 
obszarów zagrożenia powodziowego, zmiana rzędnych wód o danym prawdopodobieństwie 
przewyższenia, zmiany w kontekście ryzyka powodziowego) będą realizowane w ramach 
Podzadania 5.2 (Analiza zmian zasięgu zagrożenia powodziowego) oraz Podzadania 6.2 
(Analiza danych dotyczących ryzyka powodziowego). Termin wykonania Podzadania 5.2 
został określony na 31 marca 2019 r., a termin Podzadania 6.2 na 31 maja 2019 r. 
W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu Zadania 3.  
 
W ramach odbioru Zadania 3 należy przekazać materiały opracowane zgodnie z zapisami 
metodyki dotyczącymi Etapu I przeglądu MZP (Rozdział III.1.1). Materiały opracowane 
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zgodnie z zapisami metodyki dotyczącymi Etapu II przeglądu MZP (Rozdział III.1.2) należy 
przekazać w ramach odbioru Zadań 5, 6 i 10. 
 
Odpowiedź na pytanie 5   
Zamawiający po przeanalizowaniu terminów niezbędnych do prawidłowej realizacji 
przedmiotowego postępowania wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do 
dnia 10 października 2017 r. godz. 10.30 

 

 

 

 

          Zbigniew Piętka  
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych  

Przewodniczący Komisji Przetargowej 


