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        Zakwalifikowani uczestnicy Konkursu 
 
                              
dotyczy Konkursu na: „PROJEKT POMOSTU SPACEROWO-CUMOWNICZEGO Z 
ZESPOŁEM USŁUGOWYM - MOLO W NIECHORZU.  

 
W odpowiedzi na pismo w sprawie wyjaśnienia treści Regulaminu, w prowadzonym postępowaniu 
o zamówienie publiczne, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. 113, poz. 759), udziela 
następujących wyjaśnień na skierowane zapytania. 
 
Zapytanie: 

1. „Czy projekt zagospodarowania terenu musi obejmować cały obszar opracowania i być 
przedstawiony w skali 1:500? Czy moŜna ten obszar pokazać w innej skali, a miejsca 
szczególnie waŜne dla projektu przedstawić w skali 1:500? Pytanie to chcemy zadać ze 
względu na wielkość plansz A3, na których nie da się zmieścić mapy w wymaganej skali. 
Czy moŜe moŜna projekt pokazać na planszach innej wielkości? 

2. Materiały które otrzymaliśmy wraz z regulaminem konkursu jak i Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rewal części miejscowości Niechorze – strona 
północna, nie precyzują czy molo ma zostać zmodernizowane, czy moŜe być wyburzone i 
zaprojektowane na nowo? 

3. Jakiego typu jednostki mają cumować do projektowanego molo, czy mają to być kutry 
rybackie lub inne jednostki pracujące które wymagają rozładunku za pomocą dźwigu i 
moŜliwości dojazdu cięŜarówki lub duŜego samochodu dostawczego? Czy będą to jedynie 
statki sportowe (jachty Ŝaglowe, motorowe, kajaki, etc.)? I dla ilu jednostek naleŜy 
przewidzieć miejsce?” 

 
Odpowiedz. 
 
Ad 1. Obszar opracowania moŜna pokazać w skali 1:1000, 1:2000 lub innej, a miejsca szczególnie   
          waŜne w skali 1:500, wybór naleŜy do projektanta, 
 Ad 2. Decyzja w sprawie wyburzenia istniejącego molo lub jego przebudowy (rozbudowy,  
           modernizacji)zostanie podjęta w terminie późniejszym. Pomocne w tym zakresie będą  
           wyniki prowadzonego postępowania konkursowego .     
Ad 3.  Nie przewidujemy urządzeń rozładunkowych i ruchu samochodów dostawczych. Funkcję  
           pomostu naleŜy przygotować dla jednostek białej floty oraz mniejszych jednostek  
           pływających (jachty Ŝaglowe i motorowe, Ŝaglówki, pontony morskie, skutery i inne)  
           cumujących okazjonalnie (zaleŜnie od sprzyjających warunków pogodowych). 
 
 
Pozostałe ustalenia Regulaminu Konkursu pozostają bez zmian. 
 

Za Zamawiającego  
Sekretarz  Sądu Konkursowego 
 
Tomasz Bartkowski 

 


