
 
 

Dziwnów, dnia 13 maja 2022 r. 

Nr postępowania: ZPM.271.1.2022 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 7 

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 nr 1 

Wyjaśnienia treści SWZ nr 4 z dn. 06.05.2022 r. 

Pytanie nr 10: w związku z udzieloną przez Zamawiającego odpowiedzią Wykonawca zwraca się 

o potwierdzenie wprost przez Zamawiającego, mając na względzie art. 72a ustawy z dnia 3.10.2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373), że Decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach nr 40-2013 na rzecz Gminy Dziwnów została przeniesiona automatycznie na Zarząd 

Portu Morskiego Dziwnów wraz z przepisaniem Decyzji o Pozwoleniu na budowę oraz w związku 

z powyższym jest ważna i na jej podstawie można realizować przedmiotowe zamówienie publiczne. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający potwierdza, że nie było konieczności przeniesienia Decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach nr 40/2013. W przypadku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzje 

je poprzedzające stają się elementem tej decyzji, toteż jej przeniesienie nie powoduje obowiązku 

przenoszenia również decyzji poprzedzających. 

 

Pytanie nr 2 

Wyjaśnienia treści SWZ nr 4 z dn. 06.05.2022 r. 

Pytanie nr 13, 14: w związku z udzieloną przez Zamawiającego odpowiedzią Wykonawca zwraca się 

o potwierdzenie wprost przez Zamawiającego, mając na względzie art. 411 ustawy z dnia 20.07.2017 r. 

Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 t.j.), że Decyzja o pozwolenia wodnoprawnego 

nr Boś.6341.34.2016.F.KT z dnia 12.10.2016 r. na rzecz Gminy Dziwnów została przeniesiona 

automatycznie na Zarząd Portu Morskiego Dziwnów wraz z przepisaniem Decyzji o Pozwoleniu 

na budowę oraz w związku z powyższym jest ważna i na jej podstawie można realizować przedmiotowe 

zamówienie publiczne. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający potwierdza, że nie było konieczności przeniesienia Decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym 

nr Boś.6341.34.2016.F.KT z dnia 12.10.2016 r. Decyzje poprzedzające, które stanowią warunek 



 
 
wydania pozwolenia na budowę i odnoszą się do przedmiotu tego pozwolenia, nie muszą być odrębnie 

przenoszone. 

 

Pytanie nr 3 

Wyjaśnienia treści SWZ nr 4 z dn. 06.05.2022 r. 

Pytanie nr 14: w związku z udzieloną przez Zamawiającego odpowiedzią Wykonawca zwraca się 

o potwierdzenie wprost przez Zamawiającego, że Decyzja o pozwolenia wodnoprawnego 

nr Boś.6341.34.2016.F.KT z dnia 12.10.2016 r. na rzecz Gminy Dziwnów jest ważna i na jej 

podstawie można realizować przedmiotowe zamówienie publiczne zważywszy na fakt, iż zgłoszenie 

rozpoczęcia robót budowlanych nastąpiło w dn. 13.12.2019 r., tj. w terminie powyżej 3 lat 

od uzyskania Decyzji pozwolenia wodnoprawnego. 

Wyjaśnienie 

Decyzja pozwolenia wodnoprawnego uzyskana została na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 

18 lipca 2001 roku – Prawo wodne na wykonanie urządzeń wodnych. Natomiast w myśl art. 135 pkt 3 

– pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli: zakład jako podmiot korzystający z wód w ramach 

korzystania szczególnego, wykonujące urządzenia wodne lub wykonujące inne działania wymagające 

pozwolenia wodnoprawnego, nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, 

w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.  

 

Pytanie nr 4 

Jednocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 

31.05.2022 r. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert. 

 

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. 

 

         

 


		2022-05-13T14:41:02+0200
	Monika Agata Bielecka-Suda




