
 

 

 

Szczecin, dnia 21.02.2023 r. 

NOR/POL.PN.01.2022 

 

WYJAŚNIENIE NR 5 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa istniejącej 

przystani dla zadania pn.: ,,Inteligentny Port Jachtowy – Marina Yacht Residence 

Szczecin” na terenie działek Nr Dz. Nr 1/44, 1/53 (Wp) Obręb 4001 Dąbie 1, Dz. Nr 10/1, 

10/3, 10/4, Obręb 4004 Dąbie 4 

 

Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) – dalej PZP przekazuje wnioski o udzielenie wyjaśnień 

treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 

 

1. Prosimy o określenie hierarchii ważności dokumentów, gdyż w przesłanych 

dokumentacjach (Projekt Budowlany i Projekt Techniczny) widnieją rozbieżności. 

Odpowiedź 

Nadrzędnym jest projekt techniczny 

 

2. Wg Projektu Budowlanego punkt 8.3.2. od złącza ZKP-1Pp do Rozdzielnicy głównej 

należy ułożyć kabel YAKXS 4x120, natomiast wg Projektu Technicznego należy od 

złącza ZKP-Pp do złącza SK4 ułożyć kabel YAKY 4x240. 

Prosimy o wskazanie prawidłowego przekroju. 

      Odpowiedź 

Zgodnie z projektem technicznym YAKY4*240 

 

3.  Wg Projektu Technicznego rys. TOM.4.2-IEz1 do zasilania postumentów należy użyć 

kabla H07RN-F 5x25, natomiast wg rys. TOM.4.2-IEs.11 należy użyć kabla YKYżo 

5x25. 

Prosimy o wskazanie prawidłowego typu i przekroju. 

Odpowiedź 

Należy zastosować kable typu H07RN-F 

 

4.  Wg Projektu Technicznego rys. TOM.4.2-IEz1 do oświetlenia linii L.1, L.2 , L.3 , L.4 

należy użyć kabla H07RN-F 5x4, natomiast wg rys. TOM.4.2-IEs.7-10 należy użyć kabla 

YKYżo 5x4. 

Prosimy o wskazanie prawidłowego typu i przekroju. 

Odpowiedź 

Należy zastosować kable typu H07RN-F  

 

5.  Wg Projektu Budowlanego do oświetlenia na pomostach należy użyć kabla H07RN-F 

5x4 wraz z bednarką ocynkowaną FeZn fi 10, natomiast wg Projektu Technicznego należy 

użyć kabli YKYżo 5x6. 

Prosimy o wskazanie prawidłowego typu i przekroju 

Odpowiedź 



 

 

Nadrzędnym jest projekt techniczny kabel YKYżo 5x6 

 

6.  Wg STWIORB TOM 4.2. – obiekty na wodzie punkt „Uziom” na str. 19 oraz wg opisu z 

projektu technicznego punkt 10. Uziom należy zastosować bednarkę ze stali nierdzewnej 

typu ISI 304 60x4mm, natomiast wg Projektu technicznego rysunek IEs.1 schemat 

zasilania wynika, że ma to być bednarka ze stali nierdzewnej AISI 304 30x4mm. 

Prosimy o wskazanie prawidłowego przekroju. 

Odpowiedź 

Należy przyjąć AISI 304 30x4mm 

 

7.  Wg projektu technicznego wraz z kablem zasilającym do postumentów prowadzona ma 

być bednarka ze stali nierdzewnej fi 8. 

Prosimy o potwierdzenie możliwości zastosowania tego typu bednarki, gdyż nie wynika to 

ze STWIORB. 

Odpowiedź 

Należy przyjąć AISI 304 30x4mm 

 

8.  Prosimy o wskazanie wzorcowego modelu suszarki do ubrań w jaki należy wyposażyć 

houseboaty lub określenie minimalnych parametrów urządzenia 

Odpowiedź 

Parametry suszarki określone w PT tom 4.2. – obiekty na wodzie 9.2.3.3. pkt 2. 

Suszarka z możliwością podłączenia systemu zarządzania i kontroli dostępu.  

 

9.  Prosimy o wskazanie wzorcowego modelu panelu natryskowego w jaki należy 

wyposażyć houseboaty lub określenie ich minimalnych parametrów 

Odpowiedź 

Parametry panelu natryskowego określone w PT tom 4.2. – obiekty na wodzie 

9.2.3.3. pkt 11 

 

10.  Prosimy o informację co ma zawierać zestaw ratunkowy SOS i w jaki sposób ma być 

zamontowany na houseboacie 

Odpowiedź 

Zestaw ratunkowy musi zawierać koło ratunkowe, bosak aluminiowy składany oraz 

gaśnicę typu ABC. Sposób montażu określony w PT 4.2. obiekty na wodzie rys. 2 i 

rys. 3 

11. W związku z problemami w wyposażenie traktora – ciągnika z funkcją holowania 

wózków w podnośnik teleskopowym na wysokość minimum 17 m wyposażony w kosz i 

widły zwracamy się z pytaniem czy zamawiający dopuści dostawę zamiast traktora- 

ciągnika ładowarki teleskopowej spełniającej wymagania w zakresie podnoszenia i 

ciągnięcia przyczep. 

 

 



 

 

Odpowiedź 

Tak, dopuszcza się zmianę na ładowarkę teleskopową z zachowaniem wymaganych 

parametrów w zakresie wyposażenia, podnoszenia i ciągnięcia przyczep. 

12. W związku z brakiem jednoznacznej odpowiedzi na pytanie nr 24 z dnia 06.02.2023r., 

prosimy o jednoznaczne określenie – czy Wykonawca ma ująć w swojej ofercie zakup i 

dostawę dźwigu 32 t? 

Zakup i dostawa dźwigu jest poza zakresem zamówienia. Wykonawca nie powinien 

w swojej ofercie ujmować zakupu i dostawy dźwigu 32T. 

 

Załącznikami do niniejszych wyjaśnień są: 

1. Zmodyfikowane przedmiary robót (charakter pomocniczy) 

2. Decyzja zatwierdzająca dokumentację geologiczną 

3. Zmodyfikowane zestawienie materiałowe 

4. Zmodyfikowany TER (załącznik nr 1a do SWZ) 

Wszystkie zmiany treści SWZ stają się jej treścią, są wiążące dla Wykonawców. 

 

Uwaga: 

W związku z ograniczeniami w liczbie plików, jaką Zamawiający może zamieścić na 

Bazie Konkurencyjności, całość dokumentów postępowania jest i będzie zamieszczana 

na stronie http://polino.eu/pl/stronaglowna/ 
 

 

 

http://polino.eu/pl/stronaglowna/

