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ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 6.06.2018 :
1. Pytanie 1.
Wykonawca prosi o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy projektem a przekazanym przez
Zamawiającego przedmiarem prac w kwestii instalacji p.poż a mianowicie: w opisie dotyczącym
Instalacji nabrzeża p.pkt. 5.3 dotyczący instalacji p.poż widnieje zapis, że instalację ochrony
p.poż należy przenieść z istniejącego nabrzeża KRA na którym znajduje się tylko jedna wieża
p.poż, natomiast na rysunku nr E1 pt. „Trasy Linii Kablowych” znajdują się 2 wieże obejmujące
swoim zasięgiem (monitor pianowy) całe projektowane nabrzeże. Ponadto proszę o wyjaśnienie
czy instalacja p.poż jest objęta Przedmiotem Zamówieni, ponieważ w dokumencie Przedmiar
Prac nie znajdują się pozycje związane z instalacją p.poż.
Instalacja ppoż. nie jest objęta przedmiotem zamówienia.
Zgodnie z naszym zapytaniem nr 3/CEF/2018 pkt. III Opis przedmiotu zamówienia. Poz. 3 i poz. 6
oraz pkt. V. Opis sposobu przygotowania oferty. Poz. 1. przedmiot zamówienia ( zakres prac )
obejmuje wyłącznie prace wyszczególnione w przedmiarze robót stanowiącym załącznik 6a albo
załącznik 6b w zależności od wariantu wybranego przez Oferenta.
2. Pytanie 2.
Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy instalacje elektroenergetyczne – układ zasilania i
oświetlenia (Opis Techniczny Konstrukcji Nabrzeża – pkt 1, Opis Instalacji Nabrzeża – pkt 5.2) są
objęte Przedmiotem Zamówienia, ponieważ w dokumencie Przedmiar Prac nie znajdują się
pozycje związane z w/w instalacjami.
Instalacje elektroenergetyczne nie są objęte przedmiotem zamówienia.
Zgodnie z naszym zapytaniem nr 3/CEF/2018 pkt. III Opis przedmiotu zamówienia. Poz. 3 i poz. 6
oraz pkt. V. Opis sposobu przygotowania oferty. Poz. 1. przedmiot zamówienia ( zakres prac )
obejmuje wyłącznie prace wyszczególnione w przedmiarze robót stanowiącym załącznik 6a albo
załącznik 6b w zależności od wariantu wybranego przez Oferenta.
3. Pytanie 3.
Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy instalacje uziemiające (Opis Instalacji Nabrzeża – pkt 5.2) są
objęte przedmiotem zamówienia, ponieważ w dokumencie Przedmiar Prac nie znajdują się
pozycje związane z w/w instalacjami.
Instalacje uziemiające nie są objęte przedmiotem zamówienia.
Zgodnie z naszym zapytaniem nr 3/CEF/2018 pkt. III Opis przedmiotu zamówienia. Poz. 3 i poz. 6
oraz pkt. V. Opis sposobu przygotowania oferty. Poz. 1. przedmiot zamówienia ( zakres prac )
obejmuje wyłącznie prace wyszczególnione w przedmiarze robót stanowiącym załącznik 6a albo
załącznik 6b w zależności od wariantu wybranego przez Oferenta.
4. Pytanie 4.
Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy instalacje sterujące (teletechniczne) (Opis Techniczny
Konstrukcji Nabrzeża – pkt 1; Opis Instalacji Nabrzeża – pkt 5.2) są objęte przedmiotem
zamówienia, ponieważ w dokumencie Przedmiar Prac nie znajdują się pozycje związane z w/w
instalacjami.

Zapytanie ofertowe NR 3/CEF/2018

1

Alfa Terminal Szczecin Sp. z o.o.
ul. Nad Odrą 10, 71-833 Szczecin, Polska
T +48 91 4247 882, F +48 91 4247 820

Instalacje sterujące nie są objęte przedmiotem zamówienia.
Zgodnie z naszym zapytaniem nr 3/CEF/2018 pkt. III Opis przedmiotu zamówienia. Poz. 3 i poz. 6
oraz pkt. V. Opis sposobu przygotowania oferty. Poz. 1. przedmiot zamówienia ( zakres prac )
obejmuje wyłącznie prace wyszczególnione w przedmiarze robót stanowiącym załącznik 6a albo
załącznik 6b w zależności od wariantu wybranego przez Oferenta.
5. Pytanie 5.
Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy oświetlenie oraz oznakowanie nawigacyjne są objęte
przedmiotem zamówienia, ponieważ w dokumencie Przedmiar Prac nie znajdują się pozycje
związane z w/w instalacjami/ oznakowaniem.
Instalacje oświetlenia oraz oznakowania nawigacyjnego nie są objęte przedmiotem zamówienia.
Zgodnie z naszym zapytaniem nr 3/CEF/2018 pkt. III Opis przedmiotu zamówienia. Poz. 3 i poz. 6
oraz pkt. V. Opis sposobu przygotowania oferty. Poz. 1. przedmiot zamówienia ( zakres prac )
obejmuje wyłącznie prace wyszczególnione w przedmiarze robót stanowiącym załącznik 6a albo
załącznik 6b w zależności od wariantu wybranego przez Oferenta.
6. Pytanie 6.
Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy instalacja technologiczna doprowadzająca azot w rejon pirsu
technologicznego (Opis Techniczny Konstrukcji Nabrzeża – pkt 1) jest objęta przedmiotem
zamówienia, ponieważ w dokumencie Przedmiar Prac nie znajdują się pozycje związane z w/w
instalacją.
Instalacja technologiczna doprowadzająca azot w rejon pirsu technologicznego nie jest objęta
przedmiotem zamówienia.
Zgodnie z naszym zapytaniem nr 3/CEF/2018 pkt. III Opis przedmiotu zamówienia. Poz. 3 i poz. 6
oraz pkt. V. Opis sposobu przygotowania oferty. Poz. 1. przedmiot zamówienia ( zakres prac )
obejmuje wyłącznie prace wyszczególnione w przedmiarze robót stanowiącym załącznik 6a albo
załącznik 6b w zależności od wariantu wybranego przez Oferenta.
7. Pytanie 7.
Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy dostawa materiału wyposażenia nabrzeża: haki
szybkozwalniające 75 t, haki szybkozwalniające podwójne 150 t, odbojnice punktowe oraz
drabinki wejściowe również są po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego, ponieważ w
przedmiarach ofertowych pojawia się rozbieżność: Przedmiar prac – technologia
zaproponowana przez Inwestora stanowi, że za dostawę wyposażenia odpowiedzialny jest
Wykonawca natomiast w Przedmiarze prac – technologia zaproponowana przez Wykonawcę
znajduje się informacja, że w/w wyposażenie dostarcza Inwestor. Prosimy o wyjaśnienie
rozbieżności.
a) Przedmiot zamówienia nie obejmuje zakupu i dostawy haków szybko-zwalniających
pojedynczych i podwójnych oraz odbojnic punktowych. W obydwóch wariantach
przedmiaru prac stanowiących odpowiednio załączniki nr 6a i 6b przekazanych jako element
dokumentacji przetargowej pkt. I. Nabrzeże przeładunkowe; E. Roboty towarzyszące i
wykończeniowe; poz. 5, 6 i 7 ( 7.1 i 7.2 ) jednoznacznie określono, że zakres prac obejmuje
jedynie montaż haków samo-zwalniających pojedynczych 75 t i podwójnych 150 t oraz
montaż odbojnic punktowych a nie ich dostawę. W przedmiarze stanowiącym załącznik nr
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6b jest dodatkowa informacja, że dostawę haków szybko-zwalniających i odbojnic
punktowych realizuje Zmawiający. Niemniej jednak z opisu w załączniku 6a również wynika,
iż zamówieniem objęty jest jedynie montaż.
b) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż stalowych drabinek wejściowych. W
obydwóch wariantach przedmiaru prac stanowiących odpowiednio załączniki nr 6a i 6b
przekazanych jako element dokumentacji przetargowej pkt. I. Nabrzeże przeładunkowe; E.
Roboty towarzyszące i wykończeniowe; poz. 8 jednoznacznie określono, że zakres prac
obejmuje dostawę i montaż stalowych drabinek wejściowych
8. Pytanie 8.
Wykonawca prosi o informację czy Zamawiający wymaga umocnienia skarp podwodnych
ponieważ Projekt Robót Czerpalnych nie przewiduje w/w umocnienia a zdaniem Wykonawcy
jest ono niezbędne.
Zamawiający nie wymaga wykonania umocnienia skarp podwodnych w zakresie przedmiotu
zamówienia tj. w zakresie wykonania robót czerpalnych do głębokości -10,5 m ponieważ jest to
jedynie przejściowy etap robót czerpalnych do stanu docelowego określonego w projekcie do
głębokości -12,5 m.
9. Pytanie 9.
Wykonawca prosi o dołączenie Dokumentacji Przetargowej wzoru umowy jaką Zamawiający
zamierza podpisać z Wykonawcą.
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.
10. Pytanie 10.
Wykonawca prosi o wyjaśnienie rozbieżności zapisów dotyczących głębokości robót czerpalnych
ponieważ Przedmiary robót wskazują, iż roboty czerpalne należy wykonac do głębokości -10,5
m, natomiast dokumentacja projektowa wskazuje końcową głębokość akwenu wynoszącą – 12,5
m.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót czerpalnych zgodnie z przedmiarem prac,
pkt. VIII Roboty czerpalne, poz. A i B do rzędnej -10,5 m npm. Zgodnie z projektem robót
czerpalnych jest to pierwszy, przejściowy etap pogłębiania akwenu aż do stanu docelowego o
rzędnej -12,5 m npm. Docelowe pogłębianie akwenu do rzędnej -12,5 m npm będzie
realizowane w ramach odrębnego zamówienia po zrealizowaniu pogłębienia toru wodnego
Szczecin-Świnoujście do rzędnej -12,5 m npm.
11. Pytanie 11.
Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy instalacja technologiczna wyposażona w morskie ramiona
nalewcze wraz z rurociągami (Opis Techniczny Konstrukcji Nabrzeża – pkt 1) jest objęta
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Przedmiotem Zamówienia, ponieważ w dokumencie Przedmiar Prac nie znajdują się pozycje
związane z w/w instalacją.
Instalacja technologiczna wyposażona w morskie ramiona nalewcze wraz z rurociągami nie jest
objęta przedmiotem zamówienia.
Zgodnie z naszym zapytaniem nr 3/CEF/2018 pkt. III Opis przedmiotu zamówienia. Poz. 3 i poz. 6
oraz pkt. V. Opis sposobu przygotowania oferty. Poz. 1. przedmiot zamówienia ( zakres prac )
obejmuje wyłącznie prace wyszczególnione w przedmiarze robót stanowiącym załącznik 6a albo
załącznik 6b w zależności od wariantu wybranego przez Oferenta.
12. Pytanie 12.
Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania Pozwolenia
na użytkowanie dla planowanej inwestycji.
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla planowanej
inwestycji.
13. Pytanie 13.
Wykonawca prosi o udostępnienie schematów obciążeń (kombinacji obciążeń), schematów
statycznych oraz reakcji dla konstrukcji nabrzeża przyjętych na etapie wykonywania Projektu
Budowlanego. Wykonawca prośbę swą motywuje chęcią maksymalnego zoptymalizowania
konstrukcji nabrzeża w celu przedstawienia jak najkorzystniejszej oferty.
W ocenie Zamawiającego, zakres przedmiotu zamówienia został w wystarczający sposób
przedstawiony w projekcie budowlanym i przedmiarach, które zostały przekazane w
dokumentacji przetargowej i jest wystraczający do złożenia oferty.
14. Pytanie 14.
Wykonawca prosi o wskazanie pola odkładu urobku z robót czerpalnych oddalonego od placu
budowy o 25 km lub potwierdzenie zamierzenia Zamawiającego, że cały urobek z robót
czerpalnych ma być złożony na placu wyznaczonym przez Zamawiającego w dokumentacji
przetargowej.
Zamawiający wskazał w dokumentacji przetargowej teren przeznaczony do czasowego
składowania urobku z prac pogłębiarskich w pliku „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.
15. Pytanie 15.
Wykonawca prosi o udostępnienie przez Zamawiającego raportu z badań ferromagnetycznych
dla terenu budowy. W przypadku gdy Zamawiający aktualnie nie dysponuje w/w dokumentem
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że dokument zostanie przygotowany i przekazany
Wykonawcy przed przekazaniem placu budowy.
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Inwestor nie posiada raportu zbadań ferromagnetycznych dla terenu budowy. Wykonawca
może zlecić wykonanie takiego raportu we własnym zakresie i na własny koszt.
16. Pytanie 16.
Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy komora rozdzielcza p.poż jest objęta Przedmiotem
zamówienia, ponieważ w dokumencie Przedmiar Prac nie znajdują się pozycje związane z w/w
robotami.
Komora rozdziału ppoż. nie jest objęta przedmiotem zamówienia.
Zgodnie z naszym zapytaniem nr 3/CEF/2018 pkt. III Opis przedmiotu zamówienia. Poz. 3 i poz. 6
oraz pkt. V. Opis sposobu przygotowania oferty. Poz. 1. przedmiot zamówienia ( zakres prac )
obejmuje wyłącznie prace wyszczególnione w przedmiarze robót stanowiącym załącznik 6a albo
załącznik 6b w zależności od wariantu wybranego przez Oferenta.
17. Pytanie 17.
Wykonawca prosi o udostępnienie dokumentacji projektowej w wersji edytowalnej (DWG lub
DXF dla rysunków, DOC lub DOCX dla plików tekstowych).
Zamawiający może udostępnić Oferentom posiadany projekt budowlany pn. „Projekt
budowlany. Budowa stanowiska przeładunkowego zbiornikowców terminala przeładunkowomagazynowego ciekłych produktów chemicznych Alfa Terminal Szczecin Sp. z o.o. w Szczecinie
przy ul. Nad Odrą 10” w wersji edytowalnej DWG dla rysunków i WORD dla plików tekstowych.
Pliki zostaną udostępnione na prośbę Oferenta na wskazany poprzez przesłanie ich na adres emailowy wskazany w Oświadczeniu o zachowaniu poufności lub inny adres e-mailowy wskazany
przez Oferenta.
18. Pytanie 18.
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że przekazany jako część dokumentacji przetargowej
Przedmiar Robót jest kompletny i obejmuje swoim zakresem całość prac jakie Wykonawca ma
wykonać w ramach Zapytania Ofertowego.
Przekazany przez Zamawiającego przedmiar robót w rozdziałach I; IV; VI; VII; VIII jest kompletny
wg zakresu przedstawionego w projekcie budowlanym opracowanym przez Biuro Inżynierskie
CONSULTANT i opisuje zakres prac do wykonania przez Wykonawcę w ramach przedmiotu
zamówienia.
19. Pytanie 19.
Wykonawca z uwagi na liczne wątpliwości dotyczące przedmiotu zamówienia oraz powołując się
na zapisy zaleceń Komisji Europejskiej zawartych w Komunikacie wyjaśniającym Komisji
Europejskiej dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania
zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień
publicznych (2006/C 179/02) podpunkt 2.2.1dotyczący zasad udzielania zamówienia
i przeprowadzania procedury przetargowej a w szczególności zasady dotyczącej zastosowania
odpowiednich terminów dla procesu przetargowego wnosi o przedłużenie terminu składania
ofert do dnia 16.07.2018.
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Zamawiający podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 25 czerwca 2018 r.
do godziny 9:00. Jednocześnie Zamawiający informuje, że negocjacje ofert odbędą się w dniach
26 i 27 czerwca 2018 r.
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