
 
 

Dziwnów, dnia 27 kwietnia 2022 r. 

Nr postępowania: ZPM.271.1.2022 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 1 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Modernizacja Portu Rybackiego w Dziwnowie – Nabrzeże Turystyczne” 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ. 

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych 

(t.j. DZ. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań 

wraz z wyjaśnieniami. 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający dysponuje prawomocną decyzją pozwolenia na budowę, jeżeli tak 

to prosimy o jej przekazanie. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający udostępnia posiadaną prawomocną decyzję pozwolenia na budowę. Jednocześnie 

wyjaśnia, że zostało dokonane zgłoszenie robót i pobrano dziennik budowy. 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający dysponuje Projektem Budowlanym dla przedmiotowego przedsięwzięcia, 

jeżeli tak to prosimy o jego udostępnienie. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający posiada Projekt Budowlany dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Zostaje 

on udostępniony. 

 

Pytanie nr 3 

Prosimy o przekazanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla przedmiotowego zadania 

inwestycyjnego. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający udostępnia dokumentację geologiczno-inżynierską dla przedmiotowej 

inwestycji. 

 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający dysponuje Decyzją środowiskową dla przedmiotowej inwestycji, jeżeli tak 

to prosimy o jej przekazanie. 



 
 

Wyjaśnienie 

Zamawiający przekazuje posiadaną Decyzję środowiskową dla zadania. 

 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający dysponuje Pozwoleniem wodno-prawnym dla przedmiotowej inwestycji, 

jeżeli tak to prosimy o jego przekazanie. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający przekazuje wydane Pozwolenie wodno-prawne dla przedmiotowego zadania. 

 

Pytanie nr 6 

Prosimy o przekazanie inwentaryzacji stanu istniejącego celem zweryfikowania ilości i zakresu 

robót rozbiórkowych. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający załącza przekroje oraz rysunki w celu weryfikacji ilości i zakresu robót 

rozbiórkowych.  

 

Pytanie nr 7 

Prosimy o przekazanie przedmiarów Robót objętych zamówieniem. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający udostępnia przedmiar robót, zaznaczając, że jest to materiał pomocniczy przy 

wycenie prac. Jednocześnie sugeruje się wbudowanie materiału uzyskanego z wykopów pod 

sieci, a nie jego utylizację.  

 

Pytanie nr 8 

Zgodnie z informacją zamieszczoną w Projekcie Budowlano Wykonawczym cz. Hydrotechnika 

pkt. 7 g. należy wykonać zalądowienie na odcinku zachodnim projektowanego nabrzeża 

materiałem pochodzącym z pogłębienia akwenu. W związku z tą informacją prosimy 

o potwierdzenie, że w ramach zadania inwestycyjnego przewidziane są roboty czerpalne. 

Prosimy o wskazanie objętości robót czerpalnych do wykonania. 

Wyjaśnienie 

W ramach zadania nie przewiduje się wykonanie robót czerpalnych, są tylko prace 

podczyszczeniowe. W ramach tych prac osiągnięta zostanie głębokość techniczna określona w 

dokumentacji.  

 

Pytanie nr 9 

Prosimy o przekazanie raportu ferromagnetycznego akwenu i części lądowej ze wskazaniem 

lokalizacji obiektów ferromagnetycznych do wydobycia. 

Wyjaśnienie 



 
 

Zamawiający nie zlecił wykonania wywiadu czy raportu ferromagnetycznego. W pracach 

prowadzonych na tym terenie i w tym akwenie nie natknięto się na obiekty wymagające 

rozpoznania ferromagnetycznego.  

 

Pytanie nr 10 

Prosimy o przekazanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej oraz 

do sieci kanalizacji sanitarnej. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający udostępnia warunki przyłączenia do sieci wodociągowej oraz do sieci kanalizacji 

sanitarnej wydane na etapie pozwolenia na budowę.  

 

Pytanie nr 11 

Prosimy o przekazanie warunków przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający udostępnia warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydane na etapie 

pozwolenia na budowę. Jednocześnie informuję, że przyłącze energetyczne zostało wykonane. 

 

Pytanie nr 12 

Prosimy o przekazanie warunków przyłączeniowych do sieci gazowej. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający udostępnia warunki przyłączenia do sieci gazowej wydane na etapie pozwolenia 

na budowę. 

 

 

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część do SWZ i są wiążące dla 

wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego przy składaniu ofert 

w przedmiotowym postępowaniu. 
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