URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin
tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl

Znak: PO-II - 370/ZZP-3/21/13

Szczecin, dnia 28.05.2013r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony na: Monitoring i badania dot. aktualnego stanu
brzegu morskiego – Ocena skuteczności systemów ochrony brzegu morskiego
zrealizowanych w okresie obowiązywania wieloletniego „Programu Ochrony Brzegów
Morskich” PO-II-370/ZZP-3/21/13

W związku z pytaniami z dnia 22.05.2013r. dotyczącymi wymienionego w tytule
przetargu skierowanymi przez jednego z Wykonawców, działając w oparciu o art. 38
ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.
U. z 2010 r. nr 113 poz. 759), Zamawiający wyjaśnia i wprowadza następujące
zmiany:
Pytanie 1.
Zgodnie z SIWZ ocena skuteczności systemów ochrony brzegu morskiego powinna
być oparta o pomiary monitoringowe i inne badania. W związku z powyższym, czy
Zamawiający może uzupełnić Opis przedmiotu zamówienia o wykaz danych i
informacji, którymi dysponuje oraz formę ich udostępnienia, z czym wiązać się mogę
dalsze pytania skierowane do Zamawiającego.
Odp. na pytanie nr 1:
Zamawiający uzupełnia Opis przedmiotu zamówienia o wykaz danych i informacji
wskazanych w załączniku nr 1. Materiały zostaną przekazane Wykonawcy po
podpisaniu umowy .Forma ich udostępnienia zostanie uzgodniona z Wykonawcą.
Pytanie 2.
Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy wyniki skaningu laserowego obejmującego
cały brzeg morski w postaci profili poprzecznych strefy brzegowej wykonane w tej
samej lokalizacji co wyznaczone dla potrzeb Banku Danych Brzeg?
Odp. na pytanie nr 2:
Zamawiający przekaże Wykonawcy wyniki skaningu laserowego wykonanego na
całym odcinku brzegu w sposób ciągły. Oczekujemy, że Wykonawca wygeneruje z
tego materiału odpowiednie profile w miejscach analogicznych do danych z Banku
Danych Brzeg.
Pytanie 3.
Cytowane w SIWZ opracowanie Instytutu Morskiego w Gdańsku nr 5721, obejmuje
również brzegi Zalewów: Wiślanego i Szczecińskiego. Czy zgodnie z przyjętymi
założeniami (pkt 2 rozdział XIV SIWZ) brzegi oby zalewów wyłączone są z analizy?
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Odp. na pytanie nr 3:
Przedmiotem zamówienia jest ocena skuteczności systemów ochrony brzegu
morskiego z wyłączeniem brzegów Zalewów: Wiślanego i Szczecińskiego.
Zamawiający wprowadza zmianę :
Miejsce, termin i sposób złożenia oferty : było 04.06.2013 do godz. 10:30
zmieniono na : 07.06.2013 do godz. 11:30
.
Miejsce i termin otwarcia ofert: było: 04.06.2013 do godz. 11:00
zmieniono na: 07.06.2013 do godz. 12:00
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