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PYTANIA, ODPOWIEDZI i MODYFIKACJA 
 
 
 

Zamawiający Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70–207  Szczecin, 
informuje, iż w dniu 10.08.2015 r., wpłynęło do zamawiającego drogą elektroniczną pismo z pytaniem 
dotyczącym postępowania przetargowego pod nazwą: „Zaprojektowanie i wykonanie pomiarów 
sondażowych z uwzględnieniem kontrolnych pomiarów wodowskazowych wybranych elementów 
hydrotechnicznych po stronie polskiej i niemieckiej na podstawie analizy pozyskanych i przetworzonych 
danych archiwalnych hydrograficzno-geodezyjnych Odry.” 
Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 
PYTANIE 1 
W SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu brak informacji po jakim kursie Zamawiający będzie przeliczał 
wartości podane w walutach obcych przez wykonawców składających oferty, a posiadających siedzibę za 
granicą. Brak takiej informacji uniemożliwi zamawiającemu ocenę spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia. W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie 
treści SIWZ i ogłoszenia o przedmiotową informację. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1 
Zamawiający dokonuje modyfikacji dodając ustęp 9 w rozdziale V SIWZ. 
 
PYTANIE 2 
Zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 1 ww. ustawy przedmiot zamówienia opisuje się w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący. Wobec powyższego proszę o doprecyzowanie opisu przedmiotu 
zamówienia w następującym zakresie: 

1) Ze względu na to iż pomiary o takim charakterze były przeprowadzane w poprzednich latach 
zwracamy się z prośba do Zamawiającego o przekazanie informacji nt. przybliżonej liczby profili 
kontrolnych jakie trzeba wykonać na odpowiednim odcinku. 

2) W Sekcji II Rodział 1.4 ust. 2 Ogłoszenia, Zamawiający napisał, że obszarem opracowania jest 
Szczecin - Odra Km 542,4, czy zamawiający może sprecyzować co ma na myśli pod pojęciem 
Szczecin. 

3) W Sekcji II Rodział 1.4 ust. 4 pkt. 3) Ogłoszenia - co zamawiający ma na myśli pisząc 
o wykazie i parametrach wszystkich wodowskazów. Co składa się na parametry wodowskazu według 
opinii Zamawiającego? 

4) W Sekcji II Rodział 1.4 ust. 4 pkt. 4) Karty i profile ostróg. Czy trzeba pozyskać Karty 
i profile dla wszystkich ostróg występujących na obszarze objętym opracowaniem? Czy tylko dla 
wybranych? Co w przypadku, gdy jakaś ostroga nie posiada danych? Czy trzeba wykonać 
dodatkowy pomiar? Jak ewentualny pomiar miałby wyglądać? Czy zamawiający mógłby zamieścić 
przykładową kartę oraz profil ostrogi? 
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5) Czy miejsca zlokalizowań obiektów, o których mowa w Sekcji II Rodziale 1.4 ust. 3 pkt 12) trzeba 
pozyskać z jakiejś istniejącej dokumentacji czy należy dokonać rzeczywistego rozpoznania w terenie 
i wykonania pomiarów? 

  6)  Czy należy dokonać pomiarów hydrograficznych na odnogach rzeki Odry? Czy tylko na głównym 
       szlaku. 
Brak doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie uniemożliwia sporządzenie 
rzetelnej oferty cenowej na wykonanie ww. przedmiotu zamówienia w konsekwencji jego realizację. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2 
1) Liczba profili kontrolnych zostanie określona na podstawie analizy pozyskanych danych w  

zaakceptowanym przez Zamawiającego „Projekcie sondażu” (Roz. XIV, pk. 5.1) 
2) Pod pojęciem Szczecin należy rozumieć aktualny zakres pilotażowego wdrożenia systemu RIS, czyli 
śródlądowe drogi wodne szczecińskiego węzła wodnego. 

3) Mówiąc o wykazie i parametrach  wszystkich wodowskazów należy rozumieć sieci polskich i 
niemieckich wodowskazów w zakresie opracowania z danymi dotyczącymi: 
a. stanów charakterystycznych wodowskazów, 
b. nazwy wodowskazów, 
c. nazwy cieku,  na którym usytuowany jest wodowskaz,  jak również km. wodowskazu, 
d. „0” wodowskazu, 

4) Z obszaru objętego opracowaniem należy dostarczyć wszystkie karty i profile ostróg, które są 
przedmiotem zlecenia. Nie przewiduje się pomiaru ostróg. 

5) Lokalizacje obiektów należy pozyskać dla całości opracowania, a rozpoznać na odcinku wyznaczonym 
do pomiaru. 

6) Tylko na głównym szlaku rzeki Odry. 
========================================================================== 

 
MODYFIKACJA 

Działając na podstawie  art. 38  ust. 4 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w 
przywołanej wyżej sprawie, zakres modyfikacji polega na dodaniu ustępu 9 w Rozdziale V SIWZ w 
brzmieniu: 
 
„ 9. UWAGA - W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych 

walutach niż w PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs średni 
opublikowany przez Narodowy Bank Polski na dzień, w którym ogłoszenie o niniejszym przetargu 
ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych.” 

 
========================================================================== 

 
 

UWAGA - Termin składania ofert nie ulega zmianie 
 
 
 

Powyższe pismo zostało zamieszczone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w 
dniu 10.08.2015 r. 

 

 

 


