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Kołobrzeg, dnia 23 lutego 2012 roku
ZPM/DN/

/2012
Do wszystkich wykonawców

W odpowiedzi na pytania dot. przetargu „Remont Basenu Łodziowego pod potrzeby
jednostek rybackich w Porcie Kołobrzeg”, „Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg” Sp. z o.o.
przesyła poniŜej zestawienie pytań wraz z odpowiedziami.
1. Pozycja nr 19 przedmiaru robót hydrotechnicznych zakłada zamontowanie 24 sztuk
odbojnic natomiast na rysunku nr 3 oraz 8 zakłada się wykonanie 44 sztuk odbojnic.
Rozumiem, Ŝe zamawiający załoŜył iŜ część elementów pochodzić będzie z odzysku
(z istniejącej konstrukcji) naleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe elementy montaŜowe do
zamocowania odbojnic naleŜy wykonać w pełnym zakresie. Proszę o jednoznaczne
określenie ilości zawiesi do odbojnic oraz uwzględnienie tego w przedmiarze robót.
NaleŜy przyjąć wykonanie 44 szt. odbojnic.
2. Proszę o podanie gatunku drzew przeznaczonych do wycięcia. Pragnę zauwaŜyć, iŜ
zgodnie z przepisami (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004
oraz Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2011 roku) rekompensata
za wycinkę drzew (a właściwie umorzenie te opłaty) następuje tylko wówczas, gdy po
okresie 3 lat od momentu nowych nasadzeń sadzonki drzew przyjmą się. W przypadku,
gdy któreś nasadzenia obumrą zostanie naliczony koszt za wycinkę za kaŜde nieprzyjęte
nasadzenie. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe koszty te mogą sięgać od ok. 300 tys. zł do ok. 900 zł w
zaleŜności od rodzaju wycinanych drzew. Proszę równieŜ o jednoznaczne określenie w
jakim przypadku wykonawca będzie obciąŜony kosztami za nieprzyjęte nasadzenia. Czy
wykonawca jako podmiot wnioskujący o wycinkę drzew będzie zobowiązany w okresie
trzech lat dbać o nasadzenia i uzupełniać je za kaŜdym razem, gdy ulegną zniszczeniu
równieŜ w wyniku działalności osób trzecich? Czy koszty poniesie inwestor?
Wykreślono z SIWZ. Zgodnie z zapisem 10.5 SIWZ Zamawiający zmniejsza zakres
przedmiotu zamówienia – wyłączono wycinkę drzew.
3. Proszę o podanie jakie jest maksymalne dopuszczalne obciąŜenie na ulicy Warzelniczej,
która jest jedyną drogą dojazdu do placu budowy.
Parametry dla ul. Warzelniczej:
- klasa drogi L 5
- obciąŜenie ruchem drogowym KR 3.
4. W miejscu planowanej inwestycji zamieszczona jest tablica z informacją o dopuszczalnym
obciąŜeniu 0,5 t/m2, proszę o jasne określenie obszaru objętego takim obostrzeniem oraz
wskazanie miejsca, w którym moŜna składować materiały oraz sprzęt przekraczający
załoŜone obciąŜenie.
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