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Numer sprawy: SCPU.D.171.1.2018.AB                                                     Szczecin  28.05.2018 r. 
        
                                     

Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego 
 

 Zamawiający – Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień  w Szczecinie, działając na 
podstawie zapisu art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579  
z późn. zmianami) i ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień 
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020), przekazuje niniejszym 
Wykonawcom, którzy uzyskali SIWZ od Zamawiającego oraz udostępnia na stronie internetowej  
www.miw.szczecin.pl  treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 25 maja br.  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wzmocnienie ściany oporowej i naprawa 
muru  znajdujących się na terenie Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul.  
J. H. Dąbrowskiego 22-23 w Szczecinie, realizowaną jako „zaprojektuj i wybuduj” 

 wraz  z odpowiedziami na zapytania. 
 
Pytanie 1: 
Czy Zamawiający posiada mapę do celów projektowych dla przedmiotowego zadania? - jeżeli 
tak - prosimy o udostępnienie. 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie posiada mapy do celów projektowych i Wykonawca powinien ją wykonać 
we własnym zakresie, a koszt jej opracowania uwzględnić w swojej ofercie. 
 
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający posiada wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Szczecina? - jeżeli tak - prosimy o udostępnienie. 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie posiada wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 
Wykonawca  winien o powyższe wystąpić do Urzędu Miasta Szczecin. 
 
Pytanie 3: 
W ekspertyzie budowlanej "Ocena bezpieczeństwa użytkowania ściany oporowej znajdującej 
się na terenie Izby Wytrzeźwień w Szczecinie przy ul. Dąbrowskiego 22-23" z 18.12.2017. 
przedstawiono rozwiązanie wykonanie ściany oporowej z grodzic stalowych z kotwieniem.  
Z obliczeń wynika, że należy zastosować kotwy o długości 12m (8,5m w planie od osi 
ścianki). Odległość ściany od granicy działki to ok. 4m. Czy Zamawiający posiada prawo do 
dysponowania sąsiednią działką (od strony północnej) na cele budowlane w zakresie 
osadzenia kotew gruntowych na działce sąsiada? jeżeli tak - prosimy o przedstawienie 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w zakresie 
przedmiotowego projektu. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada prawa do dysponowania sąsiednią działką w zakresie przewidywanych robót 
i Wykonawca winien, w imieniu Zamawiającego, wystąpić o taką zgodę. Zamawiający udzieli 
wszelkiej pomocy Wykonawcy w jej uzyskaniu. 
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Pytanie 4: 
 W przypadku Projektów geotechnicznych ich cena wyższa w stosunku do wartości inwestycji 
niż w przypadku projektów obiektów kubaturowych. Czy zamawiający dopuści by  
w załączniku Nr 1a do SIWZ "Wykaz cen" - cena C1 stanowiła nie więcej niż 5,0% ceny C2 
 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 
 
 

Zamawiający informuje także, iż termin składania i otwarcia  ofert  oraz wniesienia 
wadium pozostaje bez zmian. 
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