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                                                   ODPOWIEDŹ NA PYTANIA NA STRONĘ INTERNETOWĄ 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na : „Prace czerpalne w porcie Mrzeżyno w 
2010 roku”. 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający, 
w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, wyjaśnia co następuje: 
 
Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnego sondażu dna w porcie Mrzeżyno? 
Jeśli tak, prosimy o udostępnienie sondażu. 
 
Odpowiedź nr 1 
Tak, zostanie on udostępniony wyłonionemu Wykonawcy robót. 
 
Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający jest w posiadaniu orzeczenia z badań osadów dennych w 
obszarze robót czerpalnych, które potwierdzają czystość urobku, który może zostać 
wyregulowany na plaży? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie tych badań. 
 
Odpowiedź nr 2 
Tak, zostaną one udostępnione wyłonionemu Wykonawcy robót. 
 
Pytanie nr 3: 
Czy istnieje możliwość odkładu urobku z robót czerpalnych po wschodniej stronie 
ujścia rzeki Regi? Z doświadczenia wiemy, że 16.000 m3 odłożonego urobku na 
plaży po zachodniej stronie ujścia rzeki Regi będzie praktycznie niezauważalne i 
zostanie rozmyte po pierwszym sztormie. Natomiast, biorąc pod uwagę fakt 
wykonywania mniej więcej w tym samym czasie refulacji plaży po wschodniej stronie 
ujścia rzeki Regi, lepszy efekt dałoby odłożenie tego urobku po tej samej stronie. 
 
Odpowiedź nr 3 
Nie. 
 
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający uwzględnił kubaturę robót czerpalnych do wynagrodzenia w ilości 
wynikającej z naturalnego ułożenia skarp o nachyleniu 1:3, które znajdą się poza 
wyznaczonym obszarem prac? 
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Odpowiedź nr 4 
Nie, składający ofertę powinien uwzględnić w cenie wartość prac wynikających z 
naturalnego ułożenia skarp poza wyznaczonym obszarem prac. 
 
Pytanie nr 5: 
Czy Zamawiający zapewnia bezpłatne miejsca postojowe dla sprzętu Wykonawcy w 
Porcie Mrzeżyno? 
 
Odpowiedź nr 5 
Nie, zgodnie z Rozdziałem XIV, pkt III, miejsca postojowe dla jednostek, punkty 
zasilania i miejsca poboru wody znajdują  się w dyspozycji Zarządu Morskiego Portu 
Mrzeżyno przy ulicy Portowej. 
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