
Gdynia, dnia 09.12.2021 r. 

 

ZTU-227/SWZ-50/JR/R/807/MZ/21 

 

Do wiadomości wszystkich Wykonawców 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu  

nieograniczonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień na roboty  

budowlane, dostawy i usługi w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A.” (dalej: 

Regulamin), którego przedmiotem jest „Remont dla odnowienia klasy stalowego 

pontonu dystansowego PN-ZP GDY-9 stanowiącego własność Zarządu 

Morskiego Portu Gdynia S.A.”, nr sprawy: ZTU-227/SWZ-

50/JR/R/807/MZ/21. 

 

Zamawiający – Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. informuje, że w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie  

z procedurą określoną w Regulaminie na wyłonienie Wykonawcy zamówienia pn. „Remont dla 

odnowienia klasy stalowego pontonu dystansowego PN-ZP GDY-9 stanowiącego własność 

Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.”, wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, na który 

Zamawiający udziela odpowiedzi. 

Pytanie 1: 

Rozdział IV Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 3 

1. Ppkt. 2 – c, d, e, f – Zamawiający przewiduje prognozowe ilości stalowych prac 

naprawczych. Jednakże, brak określonego obszaru na tym etapie, stanowi zagrożenie, że 

rzeczywista pracochłonność nie odzwierciedli cen w kosztorysie (na korzyść jednej i drugiej 

strony). Nierzadko „mały” czy „prosty” element stanowi jednostkowo większą pracę niż „duży”  

i „wygięty” element. Zatem rozliczanie w tym wypadku kosztorysowo nie odda rzeczywistego 

nakładu pracy. Proszę o korektę sposobu rozliczania np.. poprzez określenie najmniejszego 

elementu/obszaru czy inny sposób. 

Odpowiedź: 

Rozliczenie robót zaniechanych oraz dodatkowych robót remontowych, wykraczających poza 

zakres przedmiotu zamówienia określony w Rozdziale IV SWZ, będzie następowało na 

podstawie cen jednostkowych elementów robót zawartych w ofercie Wykonawcy (załącznik nr 

1 do SWZ). 

 

Pytanie 2: 

2. Ppkt. 3 – c – Czy Zamawiający zezwala na wycięcie i pospawanie zgodnie  

z wymaganiami odbiorowymi technologicznych otworów w celu usunięcia odpadów po 

piaskowaniu. Niniejsze przyspieszy proces technologiczny co może skutkować mniejszymi 

kosztami dla Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wycinanie otworów technologicznych w poszyciu kadłuba 

pontonu w celu usunięcia odpadów po piaskowaniu. 

 



Pytanie 3: 

Malowanie konstrukcji – Zamawiający zastosował system malarski Hempel. Czy 

Zamawiający zezwala na użycie równoważnego systemu malarskiego tak aby zachować te 

same wymagania tj. „ochrony antykorozyjnej konstrukcji stalowych w silnie korozyjnym 

środowisku wody morskiej”. 

Odpowiedź: 

Do malowania całej konstrukcji pontonu oraz komór wewnętrznych pontonu należy stosować 

zestaw farb wyszczególnionych w Rozdziale IV, ustęp 3 SWZ, lub równoważnego zestawu 

farb innych producentów, zgodnie z istniejącym zapisem w Rozdziale IV, ustęp 3 SWZ. 

 

(-) podpisał  

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

Jacek Schmulta 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


