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 04.06.2013r.

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-II370/ZZP-3/21/13

W związku z pytaniami z dnia 29.05.2013r. 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 :
Pytanie 1.
Czy z uwagi na obszerny zakres prac termin realizacji nie mógłby być przesunięty do końca
bieżącego roku?
Odpowiedź na pyt. 1.
Zamawiający nie planuje przesunięcia terminu realizacji prac.
Pytanie 2.
Przy ocenie oddziaływania budowli lub systemów ochrony brzegów konieczne jest
posiadanie danych niwelacyjno-batymetrycznych sprzed i po wykonaniu konstrukcji. W
związku z powyższym czy dane tego typu zostaną udostępnione przez Zamawiającego?
Odpowiedź na pyt. 2.
Zamawiający udostępni przedmiotowe dane Wykonawcy.
Pytanie 3.
Czy czas zatwierdzenia metodyki oceny przez Zamawiającego wlicza się do czasu realizacji
zamówienia? Czy w przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiającego metodyki oceny
Wykonawca może odstąpić od realizacji zadania bez ponoszenia kosztów?
Odpowiedź na pyt. 3.
Czas zatwierdzenia metodyki oceny wlicza się do czasu realizacji zamówienia. W przypadku
nie zaakceptowania przez Zamawiającego metodyki oceny Wykonawca nie może odstąpić
od realizacji zadania bez ponoszenia kosztów.
Pytanie 4.
Modele typu Dune mogą być stosowane tylko dla brzegu niezabudowanego, w związku z
tym czy tego typu obliczenia mają być wykonane wyłącznie dla brzegu niezabudowanego?
Odpowiedź na pyt. 4.
Tak
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Pytanie 5.
W załączniku I do odpowiedzi na pytania z dnia 29 maja przedstawiono listę inwestycji
wykonanych w rozpatrywanym okresie w obszarach podległych Urzędom Morskim w
Szczecinie i Gdyni. Brak takich informacji dotyczących Urzędu Morskiego w Słupsku. Czy
dane te zostaną uzupełnione?
Odpowiedź na pyt. 5.
Zamawiający uzupełnia treść załączniku nr 1 do odpowiedzi na pytania z dnia 29 maja br. o
dane z Urzędu Morskiego w Słupsku dotyczące zestawienia konstrukcji hydrotechnicznych
ochrony brzegów morskich (załącznik nr 2a) oraz wielkości robót czerpalnych i refulacyjnych
(załącznik 2b).
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