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WYKONAWCY
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Rewitalizacja zabytkowej
linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal – remont budynków i
budowli wraz z zagospodarowaniem terenu – ETAP I”
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), Wójt Gminy
Rewal udziela następujących wyjaśnień do treści SIWZ dla postępowania przetargowego na
wybór wykonawcy w/w zadania:
Zamawiający w załączniku do rozdziału III pkt. 3 SIWZ „Przedmiot zamówienia”, w
pkt. I.4 napisał, Ŝe do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są uŜyć materiałów i
urządzeń nowych. W odpowiedzi na pytanie nr 15 (odpowiedzi z 14.10.2010 r.) dot.
wykorzystania do powtórnej zabudowy szyn z rozbiórki Zamawiający odpowiedział, Ŝe naleŜy
postąpić zgodnie z dokumentacją projektowa i STWiORB. Jednocześnie w odpowiedzi na pyt.
nr 24 Zamawiający zdecydował, Ŝe „Materiały tzw. „staro uŜyteczne”, stanowiące elementy
zabytkowe linii kolejowej naleŜy zdeponować na terenie siedziby Referatu Transportu
Kolejowego w Gryficach, ul. Błonie 1 (baza kolejowa)”.
Ze względu na fakt, Ŝe zapisy w Projekcie Budowlanym linii kolejowej, w zakresie
wykorzystania szyn z rozbiórki, nie są zgodne z zapisami w pozostałych elementach
dokumentacji projektowej, w tym z zapisami w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych, w celu uniknięcia róŜnej interpretacji zapisów przez poszczególnych
Wykonawców, a tym samym złoŜenia nieporównywalnych ofert, Zamawiający dokonuje
jednoznacznego i ostatecznego wyjaśnienia zapisów w sprawie wykorzystania szyn
pochodzących z rozbiórki:
Obowiązującym zapisem jest zapis zawarty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót część T-05.00. NAWIERZCHNIA KOLEJOWA. w brzmieniu:
„Wszystkie materiały (poza rozjazdami) musza być nowe.”
Zamawiający nie przewiduje wykorzystania na budowę torów szyn starouŜytecznych.
Materiały z rozbiórek mają zastosowanie jedynie przy wykonywaniu rozjazdów, co zapisano
w STWiORB (cz. T-05.00. – str. 7)
W związku z powyŜszymi wyjaśnieniami, w celu ich uwzględniania w składanych
ofertach, Zamawiający przedłuŜa termin na składanie ofert do dnia 29.11.2010 r., dokonując
stosownej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Godziny składania i otwarcia ofert nie
ulegają zmianie.
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