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Do wszystkich wykonawców
W odpowiedzi na pytania dot. przetargu „Remont Falochronu Wschodniego w Porcie
Morskim Kołobrzeg”, „Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg” Sp. z o.o. przesyła poniŜej
zestawienie pytań wraz z odpowiedziami.
1. Zwracamy się z zapytaniem o wyjaśnienie odnośnie przedmiarów zamieszczonych na
Państwa stronie:
Plik o nazwie: przedmiar 1.pdf - strona tytułowa
przedmiar 2.pdf - trzecia strona kosztorysu. Pozycja od 16 do 22
przedmiar 3.pdf - ponownie strona tytułowa
przedmiar 4.pdf - druga strona kosztorysu. Pozycje od 1 do 15
przedmiar 5.pdf - ponownie trzecia strona kosztorysu. Pozycje od 16
do 22
Brak jest w przedmiarach napraw nawierzchni
Plik o nazwie przedmiar 5.pdf został wycofany, plik o nazwie przedmiar 1.pdf
oraz przedmiar 3.pdf dotyczą tego samego przedmiaru. Przedmiar naprawy
nawierzchni dostępny jest w pliku S28C-112012709550.pdf - kosztorys ofertowy
str. 2
2. Czy jest określona klasa betonu do wykonania chodnika? W SIWZ punkt 3 – opis
zamówienia podpunkt 2a) jest tylko informacja dotycząca mrozoodporności i
odporności na wodę morską.
Beton C25/30 (B30), klasa wodoodporności W-6, klasa mrozoodporności F150.
3. Czego dotyczą pozycję 1.4 i 1.5 w tabeli formularza 1.1? Co naleŜy wpisać w pozycji
wartość? W SIWZ część III „Formularz oferty i formularze załączników” w
formularzu 1.1 w tabeli są wymienione roboty: poz. 1.4 – „Roboty nawierzchniowe
chodnik” i poz. 1.5 –„Wykonanie kraty do wodowania jednostek ze slipu”. Natomiast
w części I SIWZ Informacja dla Wykonawców nie jest wymieniony ten zakres.
Pozycja 1.4 oraz 1.5 jest oczywistą omyłką pisarska i nie naleŜy jej uwzględniać
przy składaniu oferty, właściwy druk formularza został umieszczony na stronie.
4. Jakie przyjąć ceny jednostkowe w formularzu 1.3 w pozycji sprzęt – stawka
obliczeniowa? W SIWZ część III „Formularz oferty i formularze załączników” w
formularzu 1.3 w tabeli poz.2 Sprzęt jest niedokończone zdanie na podstawie którego
naleŜy przyjąć ceny jednostkowe sprzętu.
Pełna treść zdania brzmi: wg cen przyjętych przy kalkulacji cen jednostkowych
w kosztorysie ofertowym, a jeŜeli nie występują wg aktualnych cen podanych w
wydawnictwie „SEKOCENBUD”.
5. Gdzie znajduje się formularz 2.5? Jakie przyjąć ceny wg. tej tabeli? W SIWZ część III
„Formularz oferty i formularze załączników” w formularzu 1.3 w tabeli poz. 3
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Materiały jest wymieniony formularz 2.5 i jak w pytaniu poprzednim zdanie jest
niedokończone dotyczące aktualnych cen.
Pełna treść zdania brzmi: wg stawek przyjętych przy kalkulacji cen
jednostkowych w kosztorysie ofertowym. Sformułowanie formularz 2.5 jest
omyłką pisarska i nie naleŜy jej uwzględniać przy składaniu oferty.
6. Czy beton do wykonania nawierzchni chodnika jest zbrojony? Czy jest określony
materiał do wykonania dylatacji? W dokumentacji dołączonej do przetargu nie ma
istotnych informacji, brak jest rysunków pokazujących nowy chodnik (przekrój,
ewentualnie zbrojenie, wykończenie dylatacji).
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 „Roboty nawierzchniowe chodnik” są
oczywistą omyłką pisarska i nie naleŜy jej uwzględniać przy składaniu oferty.
7. Czy zamawiający dopuszcza zmianę grubości powłoki cynku na balustradach
mocowanych do falochronu? W SIWZ w części I Instrukcja dla Wykonawców i
Projekcie Budowlanym sporządzonym dla potrzeb zadania przez firmę BIMOR Sp. z
o.o. jest określona grubość powłoki cynku na balustradach i wynosi 200 µm. W
oparciu o normę Pn – EN ISO 1461 „Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą
zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) – wymagania i badania” grubość powłoki
podana jest w zaleŜności od grubości w przypadku zaprojektowanej balustrady
(grubość płaskownika t =8 mm) zalecana grubość powłoki to ok. 85 µm.
NaleŜy przyjąć grubości powłoki zgodnie z projektem.
8. Zamieszczone w SIWZ informacje na temat zakresu zadania – pkt 3 SIWZ Opis
przedmiotu zamówienia:
1. MontaŜ balustrady ochronnej na Falochronie Wschodnim:
a) Balustrada ochronna stała o wysokości 1,10 m:
b) Balustrada ochronna stała o wysokości 0,48 m:
c) Balustrada ochronna demontowana o wysokości 1,10 m:
2. Naprawa nawierzchni części spacerowej długości 260 m Falochronu Wschodniego:
a) Wykonanie dodatkowej warstwy górnej nawierzchni części spacerowej długości
260 m, szerokości 3,2 m i grubości 0,10 m. Nawierzchnia powinna być wykonana z
betonu lub asfaltobetonu o odpowiednich parametrach technicznych (odporność na
mrozy, wodę morską). Istniejący element zachować w dotychczasowym stanie jako
podbudowę.
b) Skucie istniejącej nawierzchni betonowej o łącznej długości 110 m, szerokości 3,2
m i grubości 0,10 m i w to miejsce wylanie nowej warstwy nawierzchni z materiału
jak w punkcie 2a).
3. MontaŜ szlabanu w celu zabezpieczenia wejścia na Falochron Wschodni.
W przedmiarach, które Państwo zamieścili na stronie brak jest punktu 2 jako do
wykonania?
Do wykonania punktu nr 2 naleŜy przyjąć zamieszczony przedmiar z kosztorysu
ofertowego (plik . S28C-112012709550.pdf) w pozycji od jeden do cztery naleŜy
przyjąć następujące parametry 110*3,2*0.1 razem m3 35,2
9. Kolejne zapytanie dotyczy załącznika nr 2 do oferty (formularz 1.1) a ściślej mówiąc:
• pozycja 1.4 w tabelce – Roboty nawierzchniowe – chodnik
• pozycja 1.5 w tabelce – Wykonanie kraty do wodowania jednostek ze slipu
Na podstawie jakich danych to wyliczyć Ŝeby wstawić wartość?
Patrz odpowiedź na pytanie nr 3
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