Odpowiedź na pytania z dnia 06.06.2018.
1. Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu robót czerpalnych. Czy do obowiązków Wykonawcy
należy jedynie przewiezienie gruntów z bagrowania akwatorium na pole refulacyjne czy również
wywóz materiału na zwałkę?

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót czerpalnych do rzędnej -10,5 m npm oraz
odkład urobku na polu refulacyjnym zgodnie z przedmiarem prac, pkt. VIII Roboty czerpalne,
poz. A i B oraz planem terenu wskazanego do czasowego składowania urobku z prac
pogłębiarskich w pliku dokumentacji przetargowej pn. : „Szkic lokalizacji pola refulacyjnego”.
Składowanie urobku gruntów organicznych jak i nieorganicznych przewidziane zostało na polu
refulacyjnym, które znajduje się na terenie Alfa Terminal Szczecin Sp. z o.o, ul. Nad odrą 10,
Szczecin w bezpośrednim sąsiedztwie budowy planowanego nabrzeża i akwenu prac
pogłębiarskich
Do zadań Wykonawcy należy opracowanie odpowiedniego projektu i technologii która umożliwi
składowanie urobku na tym polu.
Do przedmiotu zamówienia nie należy odwóz urobku dalej poza wskazane pole refulacyjne.
2. Prosimy o udzielenie informacji po czyjej stronie jest wydobycie i utylizacja zalegających
ferromagnetyków, czy Wykonawcy czy Zamawiającego?
Do przedmiotu zamówienia nie należy utylizacja ferromagnetyków. Jeżeli podczas wykonywania
robót ziemnych lub czerpalnych takie elementy zostaną wydobyte to Zamawiający zleci
wykonanie ich utylizacji specjalistycznej firmie posiadającej odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
3. W przedmiarze prac do wykonania – rozdz. IV ODWODNIENIE W REJONIE NABRZEŻA pkt. A,
Montaż elementów kanalizacji - brakuje pozycji dot. montażu prefabrykowanego wylotu dn 200
do rzeki. Prosimy o informację, czy w wycenie należy uwzględnić montaż tego elementu?
Wylot kanalizacji DN200 został przedstawiony w projekcie Nr 6.2.2/17 Instalacje nabrzeża na
rysunku nr K-3. Wylot nie jest elementem prefabrykowanym typowych systemów kanalizacji lecz
musi zostać wykonany indywidualnie jako element stalowy szczelnie dopasowany i połączony do
otworu przejścia przez brusy ścianki szczelnej. Opis tego elementu został przedstawiony w
przedmiarze prac rozdz. IV ODWODNIENIE W REJONIE NABRZEŻA pkt. A Dostawa i montaż
elementów kanalizacji, poz. 2.8 - Przepust stalowy przez ściankę szczelną dla rury PVC DN200.
4. W załączonym kosztorysie ofertowym droga technologiczna ma następującą konstrukcję: płyty
drogowe betonowe, mieszanka kruszyw gr 20 cm i warstwa odsączająca gr 10 cm, jak poniżej
B

Wykonanie drogi technologicznej i ppoż. na odcinku od
istniejacych zbiorników metanolu do i wzdłuż nabrzeża:

1

- korytowanie/ nasypy

m³

2 505,00

2

- wbudowanie warstwy odsączającej piaskowej gr. 10 cm

m³

835,00

3

- wbudowanie i zagęszczenie warstwy nośnej z mieszanki
kruszyw gr 20 cm

m³

1 670,00

4

- ułożenie prefabrykowanych, żelbetowych płyt drogowych 3,0 m
m2
x 1,5 m, gr. 15 cm

4 008,00

5

- wbudowanie krawężników betonowych

m

1 163,70

6

- profilowanie skarp pobocza drogi z gruntu rodzimego

m

1 163,70

natomiast w dokumentacji technicznej występuje zupełnie inna konstrukcja drogi. Zgodnie z
dokumentacją konstrukcja drogi to: płyty drogowe betonowe, podbudowa betonowa gr 15 – 20 cm,
warstwa filtracyjna 30 cm oraz podłoże z piasku +3 x
geosiatka.

Prosimy o jednoznaczne określenie, czy oferent ma wycenić zakres drogi technologicznej ujęty w
kosztorysie. Jeżeli tak, to po czyjej stronie leży odpowiedzialność za dokonanie zmiany projektu?
W kalkulacji prac do oferty należy przyjąć układ warstw, zakres oraz ilości określone w przedmiarze
prac zadania inwestycyjnego będącym załącznikiem do zapytania ofertowego : rozdz. VI DROGI PPOŻ. I
TECHNOLOGICZNE. ŚCIEŻKI CUMOWNICZE. Poz. B. Wykonanie drogi technologicznej i ppoż. na odcinku
od istniejących zbiorników metanolu do i wzdłuż nabrzeża.
Rysunek przekroju drogi technologicznej w projekcie budowlanym pozostał w starszej wersji, jest już
nieaktualny i zostanie zmieniony przez autora projektu.
Autor projektu budowlanego podczas planowanej inwestycji będzie sprawował funkcję inspektora
nadzoru autorskiego i będzie uprawniony do dokonywania na bieżąco niezbędnych korekt lub zmian
projekcie w porozumieniu z Zamawiającym.
5. Prosimy o przesłanie Wzoru Umowy, jaka zostanie zawarta z Wykonawcą na realizację
zamówienia?
Zamawiający nie załączy do dokumentacji przetargowej swojego wzoru umowy na wykonanie
przedmiotu zamówienia. Treść umowy zostanie przedstawiona i będzie uzgadniana na etapie
negocjacji z oferentami, którzy złożą kompletne oferty spełniające warunki formalne zgodnie z treścią
zapytania ofertowego 3/CEF/2018 pkt. V, pkt. VII i pkt. XIII tj. niewykluczone i nieodrzucone na etapie
oceny formalnej.
Zapytanie ofertowe 3/CEF/2018 zawiera istotne informacje cenotwórcze, które zostaną zawarte
w umowie. W razie przypadku kwestii nieujętych w Zapytaniu, Zamawiający zachęca do zadawania
pytań.

