
                     

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

 
tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl 

Znak : PO- II – 370/ZZP-3/22/10    Szczecin, dnia 1 lipca 2010 r. 
 
dotyczy :  Post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadz onego 
w trybie przetargu nieograniczonego na: „Sztuczne z asilanie pla Ŝy w REWALU 
km: 369.75 – 371.35”, Nr sprawy: PO- II – 370/ZZP-3 /22/10. 
 
W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 
38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2007 roku, Nr 223 poz. 1655  ze zm.), wyjaśniam co następuje:  
 
Pytanie nr 1  

Zgodnie z zapisami SIWZ, Rozdział IV Opis przedmiotu zamówienia, pkt 4. str. 16, 

rozliczenie  ostateczne ilości  urobku dokonane  zasianie  na podstawie 

porównania sondaŜy przed- i poroboczych  wykonanych  przez jednostkę  

sondaŜową   Urzędu Morskiego w Szczeci w miejscu poboru urobku.   Prosimy o 

udzielenie odpowiedzi, kto ponosi koszt wykonania pomiarów sondaŜowych? 

Odpowied ź nr 1:  

Koszt wykonania pomiarów sondaŜowych przed- i powykonawczych poniesie Urząd 

Morski w Szczecinie. 

Pytanie nr 2 

W jakim czasie od wydania zlecenia Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć 

prace? 

Odpowied ź nr 2: 

Prace naleŜy rozpocząć po zakończeniu sezonu letniego tj. po 10.09.2010 r. 
 
Pytanie nr 33 

Jaką naleŜy przyjąć kubaturę sztucznego zasilania do wykonania w formularzu 

oferty, 

200 000 m3  czy 271 000 m3 

Odpowied ź nr 3: 

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, Rozdział XIV pkt. 1 Podstawowa 

objętość (minimalna), która musi być zrealizowana w ramach zamówienia wynosi 

200 000m³. 

 Pytanie nr 4 

Zgodnie z zapisami SIWZ, Rozdział IV Opis przedmiotu zamówienia, pkt l 
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Informacje ogólne, str. 14, planowana do wydobycia i odłoŜenia na plaŜy ilość 

materiału wynosi 271 000 nr1 na odcinku 1600 m na km 369.75 - 371,35. Minimalna 

objętość, która musi być   zrealizowana  wynosi   200 000  m'   na odcinku   1200  

m. Prosimy o podanie kilometraŜu dla sztucznego zasilania dla odcinka 1200 m. 

Odpowied ź nr 4: 

Zgodnie z zapisem SIWZ, Rozdział XIV (a nie jak podano w pytaniu IV) Opis 

przedmiotu zamówienia, pkt 1 Informacje ogólne kilometraŜ dla sztucznego 

zasilania dla odcinka 1200 m wskaŜe Zamawiający w zaleŜności od aktualnych 

potrzeb.. Odcinek ten będzie zawierał się w kilometraŜu  369.75 - 371,35. 
Pytanie nr 5  

Zgodnie zapisami SIWZ, Wzór umowy - PO - 11   370/ZZP-3/22/10, § 6 pkt 1 

Strony ustalają, Ŝe Wykonawca będzie wystawiał faktury częściowe za  

wykonane roboty. Prosimy o udzielenie wyjaśnienia, jak często Wykonawca 

moŜe wystawiać faktury częściowe za wykonane roboty. 

Odpowied ź nr 5: 
Faktury częściowe będą realizowane po wykonaniu 20%, 40%, 60% i 80% wartości 

przedmiotu umowy.  

Pytanie nr 6  

Według jakiego kursu naleŜy dokonać przeliczenia wartości robót 

zafakturowanych w walucie obcej, na które posiadamy referencje, w celu 

wykazania niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonanych prac 

podobnych w ramach zamówienia publicznego? 

Odpowied ź nr 6:  

Wykonawca winien przeliczyć wartość robót fakturowanych w walucie obcej na złote 
 
 polskie wg. średniego kursu obowiązującego w dniu 31 maja 2010 roku, zgodnie z  
 
Tabelą Kursów Narodowego Banku Polskiego. 
 
 
 

                                                            Przewodniczący Komisji Przetargowej 
                                                                          Jacek Cichocki 


