Gmina Rewal

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Rewal, dnia 14.10.2010r.

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. 1 i 2 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 na skierowane przez Wykonawców pytania do treści
SIWZ dla postępowania przetargowego na wybór wykonawcy w/w zadania:
Zapytanie nr 1 z dnia 29.09.2010r.
W Rozdziale V IDW, pkt. 2.1 ppkt. b Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się
wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 roboty budowlanej
obejmującej budowę, przebudowę lub modernizację wiaduktu lub mostu drogowo –
kolejowego o wartości z podatkiem VAT nie mniejszej jak 500 tys. zł
Pytanie: Czy Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia powyŜszy wymóg, jeŜeli wykaŜe się
wykonaniem robót budowlanych obejmujących budowę, przebudowę lub modernizację
wiaduktu kolejowego, wiaduktu drogowego lub mostu kolejowego, mostu drogowego?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, Ŝe dokonał zmiany warunku opisanego w pkt. 2.1.b) na
następujący:
pkt. 2.1.b) co najmniej 1 roboty budowlanej obejmującej budowę, przebudowę lub
modernizację wiaduktu drogowo-szynowego lub mostu drogowo – szynowego, albo 1 roboty
budowlanej obejmującej budowę, przebudowę lub modernizację wiaduktu szynowego lub
mostu szynowego i 1 roboty budowlanej obejmującej budowę, przebudowę lub modernizację
wiaduktu drogowego lub mostu drogowego, o wartości z podatkiem VAT nie mniejszej jak
500 tys. zł. kaŜda robota budowlana.
Jako most, wiadukt drogowo-szynowy Zamawiający rozumie obiekt spełniający funkcję mostu
lub wiaduktu, przystosowanego do przejazdu pojazdów samochodowych, jak i pojazdów
szynowych, np. pociąg lub tramwaj.
Zapytanie nr 2 z dnia 29.09.2010r.
W Rozdziale VI pkt. 3 zapisane zostało: „W odniesieniu do obywateli państw członkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, posiadających
odpowiednie równowaŜne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w
budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem
uprawnieniom budowlanym, o których mowa w ustawie Prawo budowlane”. Jakimi
odpowiednimi, równowaŜnymi kwalifikacjami mają wykazać się obywatele państw
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej w

zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia oraz czy wymagana jest ich przynaleŜność do
właściwej Izby samorządu zawodowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej?
Odpowiedź:
a) Wykazanie równowaŜności kwalifikacji zawodowych obywateli państw członkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej naleŜeć
będzie do obowiązku Wykonawcy składającego ofertę. Kwalifikacje te winny
odpowiadać co najmniej kwalifikacjom wymaganym dla danej specjalności w prawie
polskim.
b) Oczywistym jest, Ŝe nie wymagana jest przynaleŜność do właściwej Izby samorządu
zawodowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przez obywateli innych państw.
Zapytanie nr 3 z dnia 29.09.2010r.
W jaki sposób postąpi Zamawiający, gdy w trakcie obowiązywania umowy z Wykonawcą
zostaną zmienione przepisy podatkowe i zmianie ulegnie stawka podatku VAT na roboty
objęte przedmiotem zamówienia?
Odpowiedź:
Zamawiający postąpi zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale XVI SIWZ oraz w rat. 13
wzoru umowy.
Zapytanie nr 4 z dnia 30.09.2010r.
W Rozdziale XII IDW, pkt. 7 zamawiający wymaga, aby wykonawca w kosztorysach
ofertowych jednoznacznie nazwał proponowane do wbudowania i zastosowania materiały,
wyroby, urządzenia lub technologie poprzez podanie nazwy ich producenta.
Pytanie: W jaki sposób postąpi Zamawiający, gdy w trakcie wykonywania robót producent
zadeklarowanych przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym materiałów, wyrobów,
urządzeń lub technologii nie będzie w stanie ich dostarczyć do realizacji robót?
Odpowiedź:
Zamawiający rezygnuje z wymogu określania producenta wszystkich materiałów i wyrobów, i
dokonuje modyfikacji treść punktu 7 z rozdziału XII, na następującą:
7. W kosztorysach ofertowych naleŜy nazwać proponowane materiały i wyroby strategiczne,
takie jak: szyny kolejowe, podkłady betonowe, podkłady drewniane, podrozjazdnice
drewniane, podsypka tłuczniowa, rozjazd, oraz wszystkie urządzenia i technologie,
poprzez wskazanie ich producenta lub kilku proponowanych producentów materiałów,
wyrobów, urządzeń lub technologii, spełniających wymagania w zakresie
równowaŜności parametrów i cech uŜytkowych. Dla pozostałych materiałów oraz
wyrobów, Zamawiający nie wymaga określania producenta. Wszystkie proponowane
przez Wykonawcę materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymaganiom SIWZ i
dokumentacji projektowej oraz STWiORB.
Zapytanie nr 5 z dnia 30.09.2010r.
Czy zamawiający dopuszcza moŜliwość podania przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym
nazw kilku producentów dla tego samego materiału, wyrobu, urządzenia lub technologii
spełniających wymagania w zakresie równowaŜności parametrów i cech uŜytkowych
określonych w tabeli „Zestawienie urządzeń i materiałów, dla których podano w
projekcie nazwy własne”?
Odpowiedź:
Temat wyjaśniono przy pytaniu nr 4.

Zapytanie nr 6 z dnia 01.10.2010r.
Grunt z wykopów – czy poza kosztami odspojenia i wywozu Wykonawca ponosił będzie
koszty jego składowania? Czy Zamawiający przewiduje jedno składowisko, czy kilka? W
związku z czym na jakie odległości przyjąć odwóz?
Odpowiedź:
Miejsce wywozu i składowania jw. pozostaje w gestii Wykonawcy.
Zapytanie nr 7 z dnia 01.10.2010r.
Podsypka z torowiska – czy poza kosztami zebrania i wywozu Wykonawca ponosił będzie
koszty składowania? Czy Zamawiający przewiduje jedno składowisko, czy kilka? W związku
z czym na jakie odległości przyjąć odwóz?
Odpowiedź:
Miejsce wywozu i składowania jw. pozostaje w gestii Wykonawcy.
Zapytanie nr 8 z dnia 01.10.2010r.
Gruz z rozbiórek – czy poza kosztami załadunku i wywozu Wykonawca ponosił będzie
koszty składowania? Czy Zamawiający przewiduje jedno składowisko, czy kilka? W związku
z czym na jakie odległości przyjąć odwóz?
Odpowiedź:
Miejsce wywozu i składowania jw. pozostaje w gestii Wykonawcy.
Zapytanie nr 9 z dnia 01.10.2010r.
W przypadku konieczności ponoszenia przez Wykonawcę kosztów składowania materiałów z
rozbiórki – jaki naleŜy uwzględnić okres ponoszenia kosztów składowania materiałów?
Odpowiedź:
Ustalenie tego okresu, jak i kosztów z tym związanych, leŜy w gestii Wykonawcy. Jest to
element kosztu inwestycji.
Zapytanie nr 10 z dnia 01.10.2010r.
Czy taryfikator kosztów składowania materiałów z rozbiórki w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego ustala Zamawiający i jak koszty te kwalifikują się w przeliczeniu na tonę, m³,
itp.?
Odpowiedź:
Zamawiający nie ustala taryfikatora składowania materiałów. Obowiązek ustalenia kosztów
związanych ze składowaniem materiału z urobku naleŜy do Wykonawcy.
Zapytanie nr 11 z dnia 01.10.2010r.
Czy związku z wymogiem Zamawiającego tj. „Materiały i urządzenia uzyskane z rozbiórki
elementów robót istniejących stanowią wartość Zamawiającego i Wykonawca winien
przedsięwziąć wszelkie środki ostroŜności niezbędne dla zachowania ich” naleŜy uwzględnić
w ofercie koszty konfekcjonowania na paletach z owinięciem folią i otaśmowaniem taśmą
stalową materiałów z rozbiórki np. płyt chodnikowych, kostki betonowej i brukowej,
podkładów betonowych i drewnianych i innych materiałów do załadunku, rozładunku,
transportu i składowania, na które będą składać się m.in. koszty: praca niezaleŜnej brygady
robotników min. 4 os., koszty pracy samochodu skrzyniowego z HDS lub dźwigu, koszty
zakupu palet, folii, taśm stalowych itp.?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, Ŝe cytowany zapis dotyczy materiałów i urządzeń mających wartość
materialną bądź zabytkową. Zamawiający oczekuje, Ŝe Wykonawca na bieŜąco zgłaszać
będzie takie materiały i urządzenia do ocen Zamawiającego, który zdecyduje o ich dalszym
losie. Zachowaniu podlegać będą zabytkowe elementy linii kolejowej. Szyny oraz podkłady
kolejowe drewniane i betonowe (w stanie dobrym) naleŜy zdeponować na terenie siedziby
Referatu Transportu Kolejowego w Gryficach, ul. Błonie 1 (baza kolejowa). Podkłady
kolejowe drewniane będące w stanie rozkładu, przeznaczone do utylizacji, naleŜy poddać
wcześniej ocenie konserwatorskiej.
Utylizacja materiałów rozbiórkowych, nie podlegających zachowaniu, leŜy w gestii
Wykonawcy.
Zapytanie nr 12 z dnia 01.10.2010r.
Czy wykonawca będzie ponosił koszty utylizacji lub zagospodarowania podkładów
drewnianych z rozbiórki nie nadających się do ponownego wbudowania?
Odpowiedź:
Tak, koszty utylizacji materiałów, które nie zostaną przeznaczone do dalszego wykorzystania,
ani do zdeponowania jako elementy zabytkowe, ponosić będzie Wykonawca.
Zapytanie nr 13 z dnia 01.10.2010r.
Czy wykonawca będzie ponosił koszty utylizacji podkładów betonowych z rozbiórki nie
nadających się do ponownego wbudowania?
Odpowiedź:
Jak w pytaniu nr 12.
Zapytanie nr 14 z dnia 01.10.2010r.
Czy do wyceny poz. nr 59 „Przedmiaru robót – roboty torowe” (wzmocnienie skarp proj.
nasypu kolejowego, skarp wykopów i rowów bocznych 5 cm warstwą gruntu organicznego
łącznie z obsianiem traw) moŜna załoŜyć wykorzystanie ziemi roślinnej zebranej na przed
przystąpieniem do robót ziemnych (pozyskanej w trakcie robót).
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraŜa zgodna wykorzystanie zebranej ziemi roślinnej do wzmacniania
skarp.
Zapytanie nr 15 z dnia 01.10.2010r.
Czy Zamawiający nie zmierza wykorzystać do powtórnej zabudowy szyn z rozbiórki?
Odpowiedź:
Zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB.
Zapytanie nr 16 z dnia 01.10.2010r.
Na jakie odcinki naleŜy pociąć zdemontowane szyny 49 E1 ze zdemontowanego odcinka toru
dług. 1,0 km?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, Ŝe szyny naleŜy bez przecinania zdeponować na terenie siedziby
Referatu Transportu Kolejowego w Gryficach, ul. Błonie 1 (baza kolejowa).

Zapytanie nr 17 z dnia 04.10.2010r.
Czy Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w celu spełnienia warunku określonego w
Rozdziale V pkt. 2.1 b) SIWZ wykazał się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie:
b) co najmniej 1 roboty budowlanej obejmującej budowę, przebudowę lub modernizację
wiaduktu lub mostu drogowego lub kolejowego o wartości z podatkiem VAT nie mniejszej
jak 500 tys. zł.?
Odpowiedź:
Odpowiedź, jak na pytanie nr 1.
Zapytanie nr 18 z dnia 05.10.2010r.
SIWZ Część I – Instrukcja dla Wykonawców Rozdział V pkt. 2.1. pakt b) Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem polegającym na budowie,
przebudowie lub modernizacji wiaduktu lub mostu drogowo – kolejowego o wartości z
podatkiem VAT nie mniejszej jak 500 tys. zł.
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeŜeli Wykonawca wykaŜe się
doświadczeniem polegającym na budowie, przebudowie lub modernizacji wiaduktu lub mostu
kolejowego przebiegającego nad drogą o wartości nie mniejszej niŜ 500 tys. zł?
Odpowiedź:
Odpowiedź, jak na pytanie nr 1.
Zapytanie nr 19 z dnia 05.10.2010r.
Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku określonego w pkt. 2.1 b) SIWZ, jeŜeli
wykonawca przedstawi referencję na budowę/przebudowę/modernizację jednego mostu/
wiaduktu kolejowego oraz jednego mostu/wiaduktu drogowego, lub teŜ budowę/przebudowę/
modernizację wiaduktu drogowego nad linią kolejową o wartości wskazanej w SIWZ?
Odpowiedź:
Odpowiedź, jak na pytanie nr 1.
Zapytanie nr 20 z dnia 07.10.2010r.
Czy Zamawiający udostępni załączniki do SIWZ (tj.
dokumentów) w wersji edytowalnej?

wzory

formularzy,

oświadczeń

i

Odpowiedź:
Zamawiający udostępnia załączniki do SIWZ (wzory formularzy, oświadczeń i dokumentów)
na stronie internetowej w wersji edytowalnej.
Zapytanie nr 21 z dnia 07.10.2010r.
Zamawiający udostępnił na stronie internetowej kosztorysy i przedmiary robót w formie
nieedytowalnej (PDF). Ze względu na duŜą ilość pozycji kosztorysowych i ogrom czasu
potrzebny na samo ponowne wprowadzenie tych pozycji do programu kosztorysowego,
prosimy o udostępnienie tych materiałów w wersji edytowalnej (np. ATH). Nie wiązałoby się
to z Ŝadnymi dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, gdyŜ do przygotowania wersji PDF
konieczne jest posiadanie wersji edytowalnej co dowodzi, Ŝe taka wersja musi istnieć. Czy
Zamawiający udostępni wersję edytowalną?
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraŜa zgody na udostępnienie na stronie internetowej edytowalnej wersji
kosztorysów.
Zapytanie nr 22 z dnia 07.10.2010r.
Zgodnie z pkt. 7, rozdz. XII SIWZ, w kosztorysach ofertowych naleŜy nazwać jednoznacznie
proponowane materiały, wyroby, urządzenia lub technologie, poprzez podanie ich producenta.
Prawo Budowlane i przepisy z nim związane narzucają natomiast na Wykonawcę obowiązek
uŜywania materiałów na które producent wyda deklarację zgodności z odpowiednią normą lub
aprobatą techniczną. Materiały nie spełniające określonych wymagań technicznych i prawnych
nie mogą zostać wykorzystane podczas prowadzenia robót budowlanych a co się z tym wiąŜe
gdyby mimo tego zostały uŜyte, Inspektor Nadzoru i tak nie odebrałby roboty budowlanej
wykonanej z ich wykorzystaniem. Sugerujemy zatem, aby Zamawiający odstąpił od wymogu
podawania producenta materiałów na etapie przygotowywania oferty, gdyŜ niepotrzebnie
zawęŜa to krąg dostawców, który i tak jest ograniczony przepisami do takich, których wyroby
spełniają wszystkie niezbędne wymogi techniczne. Czy zatem Zamawiający zrezygnuje z
wymogu podawania producenta materiałów na etapie składania oferty?
Odpowiedź:
Temat wyjaśniono przy pytaniu nr 4.
Zapytanie nr 23 z dnia 07.10.2010r.
Po dokonaniu wizji lokalnej w terenie oraz po rozmowach z osobami zajmującymi się na co
dzień utrzymaniem linii kolejowej stwierdziliśmy, Ŝe korona torowiska sukcesywnie, bardzo
intensywnie zarasta. Prosimy zatem o wyjaśnienie, czy prowadzenie wycinki na koronie
torowiska oraz w obszarze pasów przeciwpoŜarowych, w okresie od uzyskania pozwolenia na
uŜytkowanie do końca trwania okresu gwarancyjnego, będzie leŜało po stronie
Zamawiającego, czy Wykonawcy? Naszym zdaniem wycinka drzew i krzewów wchodzi w
skład utrzymania linii i nijak się nie ma do obowiązków ciąŜących na Wykonawcy w ramach
gwarancji.
Odpowiedź:
BieŜące utrzymanie korony torowiska oraz obszaru pasów przeciwpoŜarowych nie będzie
objęte warunkami gwarancji. Zamawiający modyfikuje część III SIWZ „Dokumentacja
projektowa, pozostałe załączniki, i uzupełnia ją o pkt. VI. Wzór gwarancji.
Zapytanie nr 24 z dnia 07.10.2010r.
Prosimy o wyjaśnienie, jak będzie naleŜało postąpić z materiałami staro uŜytecznymi,
nadającymi się do ponownego wbudowania, pozyskanymi podczas rozbiórki istniejącej
budowli. Czy materiały te Wykonawca będzie musiał zdać Zamawiającemu (a jeŜeli tak, to
prosimy o wskazanie konkretnej lokalizacji), czy pozostaną one do dyspozycji Wykonawcy?
Odpowiedź:
Materiały tzw. „staro uŜyteczne”, stanowiące elementy zabytkowe linii kolejowej naleŜy
zdeponować na terenie siedziby Referatu Transportu Kolejowego w Gryficach, ul. Błonie 1
(baza kolejowa).
Zapytanie nr 25 z dnia 07.10.2010r.
Zgodnie z załącznikiem do rozdziału III pkt. 3 SIWZ, pkt. III, roboty budowlane prowadzone
będą pod ścisłym nadzorem Konserwatora Zabytków. Prosimy o wyjaśnienie jaki dokładnie
zakres robót będzie objęty nadzorem konserwatorskim.
Odpowiedź:
Zakres robót objętych nadzorem konserwatorskim obejmuje linię kolejową, która jest wpisana

do rejestru zabytków. Nie obejmuje natomiast budowy nowych dworców kolejowych.
Koszty związane z nadzorem konserwatorskim naleŜy ująć do oferty.
Zapytanie nr 26 z dnia 07.10.2010r.
Zgodnie z treścią zapisu SIWZ Rozdział V pkt 2.1 a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca
„wykazał się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 2 robotami
budowlanymi obejmującymi budowę, przebudowę lub modernizację linii kolejowej wraz z
przejazdem kolejowym o wartości z podatkiem VAT nie mniejszej jak 10 mln". Prosimy o
wyjaśnienie czy powyŜszy zapis dotyczy robót budowlanych o łącznej wartości 10 mln czy
poszczególnie kaŜdej?
Odpowiedź:
PowyŜszy zapis dotyczy wartości łącznej, czyli wartości wszystkich wskazanych robót, która
musi wynosić co najmniej 10 mln zł..
Zapytanie nr 27 z dnia 07.10.2010r.
Czy wymóg Zamawiającego dotyczący wykazania przez Wykonawcę wykonania w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 roboty
budowlanej obejmującej budowę, przebudowę lub modernizację wiaduktu lub mostu
drogowo - kolejowego o wartości z podatkiem VAT nie mniejszej jak 500 tys. zł
moŜna traktować jako wykonanie budowy, przebudowy lub modernizacji wiaduktu
lub mostu drogowo - szynowego ?
Odpowiedź:
Odpowiedź, jak na pytanie nr 1.
Zapytanie nr 28 z dnia 07.10.2010r.
W związku z wymogiem Zamawiającego o konieczności udokumentowania
przebiegu zawodowego poprzez załączenie dokumentów stwierdzających , Ŝe osoby
wymienione w Rozdziale V, pkt 2.2 lit a),b),c),d),e) i f) SIWZ posiadają wymagane
doświadczenie zawodowe - umowy o pracę na stanowisku kierownika lub umowy
zlecenie, umowa o dzieło lub inne dokumenty świadczące o nabytym doświadczeniu
(świadectwo pracy, referencje, itp.) wystarczającymi dokumentami będą protokoły
odbiorów końcowych inwestycji ?
Odpowiedź:
Dokument, który potwierdzać będzie posiadane doświadczenie osób wskazanych do pełnienia
funkcji technicznych na budowie, będzie dokumentem wystarczającym do potwierdzenia tego
doświadcza. MoŜe więc to być świadectwo pracy, referencje, itp. natomiast jako dokumenty
uzupełniające moŜna załączyć potwierdzony własnoręcznie Ŝyciorys zawodowy lub protokół
odbioru końcowego inwestycji.
Zapytanie nr 29 z dnia 07.10.2010r.
Czy Wykonawca będzie mógł wykonywać roboty w sezonie letnim 2011 bez ograniczeń ?
Odpowiedź:
Tak. Celem umoŜliwienia realizacji robót w sezonie letnim 2011 wyłączony będzie ruch
pociągów po przedmiotowej trasie.
Zapytanie nr 30 z dnia 07.10.2010r.

Czy Zamawiający udostępni w wersji edytowalnej na swojej stronie internetowej formularz
oferty w programach Word, Excel oraz przedmiary robót z rozszerzeniem *.ath w programie
do kosztorysowania NormaPro ?
Odpowiedź:
Odpowiedzi udzielono wcześniej (pytania nr 22 i 23). Zamawiający udostępnia edytowalną
wersję formularza ofertowego z załącznikami, natomiast nie udostępnia edytowalnej wersji
przedmiarów robót i kosztorysów.
Zapytanie nr 31 z dnia 07.10.2010r.
Czy Zamawiający dopuszcza pełnienie obowiązków kierownika budowy i robót przez jedną
osobę posiadającą wymagane uprawnienia i doświadczenie zawodowe ?
Odpowiedź:
Nie. Z uwagi na specyfikę zamówienia, rozległość terenu, zamawiający nie dopuszcza
łączenia stanowisk kierowniczych przez jedną osobę.
Zapytanie nr 32 z dnia 07.10.2010r.
Czy Zamawiający przewiduje wyłączenie z eksploatacji odcinka toru przewidzianego do
remontu od Trzęsacza do Pogorzelicy w sezonie letnim, tj. od maja do września 2011 roku ?
Odpowiedź:
Wyjaśniono w odpowiedzi na pytanie nr 31.
Zapytanie nr 33 z dnia 07.10.2010r.
Czy materiał odzyskany z rozbiórki toru pozostaje w dyspozycji Wykonawcy czy
Zamawiającego (szyny kolejowe, podkłady betonowe, podkłady drewniane, podrozjazdnice
drewniane, akcesoria szynowe) ?
Odpowiedź:
Z uwagi na zabytkowy charakter linii kolejowej wszystkie materiały z odzysku pozostają w
dyspozycji Zamawiającego. Elementy metalowe oraz podkłady drewniane i betonowe w
dobrym stanie maja być przetransportowane i składowane we wskazanym miejscu na terenie
siedziby Referatu Transportu Kolejowego w Gryficach, ul. Błonie 1 (baza kolejowa), przez
Wykonawcę. Elementy nie nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca, po
akceptacji Zamawiającego, wywiezie z terenu budowy i zutylizuje.
Zapytanie nr 34 z dnia 07.10.2010r.
W Rozdziale XII pkt. 7 PFU Zamawiający wymaga aby w kosztorysach ofertowych nazwać
jednoznacznie proponowane materiały, wyroby, urządzenia lub technologie, poprzez
podanie ich producenta.
a) Czy zasadne jest podawanie w kosztorysach ofertowych producentów materiałów,
wyrobów, urządzeń lub technologii skoro do robót naleŜy stosować materiały posiadające
świadectwo dopuszczenia do eksploatacji, aprobaty techniczne, świadectwo jakości jak
równieŜ powinny posiadać świadectwo odbioru, deklarację zgodności, wyniki badań
laboratoryjnych, i protokół odbioru technicznego ?
Odpowiedź:
Odpowiedź jak w pytaniu nr 4.

b) Czy ewentualnie Zamawiający ograniczy powyŜszy wymóg do wskazania producenta
materiałów strategicznych, takich jak: szyny kolejowe, podkłady betonowe, podkłady
drewniane, podrozjazdnice drewniane, podsypka tłuczniowa, rozjazd ?
Odpowiedź:
Odpowiedź jak w pytaniu nr 4.
Zapytanie nr 35 z dnia 07.10.2010r.
W Rozdziale VI pkt. 3c punktor drugi PFU Zamawiający wymaga aby Wykonawca
udokumentował Ŝądane doświadczenie dokumentami stwierdzającymi, Ŝe osoby
wymienione w Rozdziale V, pkt 2.2 lit a), b),c), d), e) i f) SIWZ posiadają wymagane
doświadczenie zawodowe - umowy o pracę na stanowisku kierownika lub umowy zlecenie,
umowa o dzieło lub inne dokumenty świadczące o nabytym doświadczeniu (świadectwo
pracy, referencje, itp).
a) Jakimi dokumentami, dla stwierdzenia nabytego doświadczenia zawodowego, powinni wykazać
się kierownicy budowy, robót na stałe zatrudnieni u Wykonawcy na róŜnych stanowiskach technicznych
(dyrektor ds. technicznych, główny inŜynier, naczelnik sekcji), którzy są wyznaczani do sprawowania
funkcji kierownika budowy, kierownika robót na czas realizacji pozyskanego kontraktu?
Odpowiedź:
Odpowiedź jak w pytaniu nr 28.
b) Czy w okresie gwarancji do obowiązków Wykonawcy będzie naleŜało utrzymanie zieleni
(wykaszanie traw i porostów na skarpach linii) oraz utrzymywanie pasów przeciwpoŜarowych.
Odpowiedź:
Odpowiedź jak w pytaniu nr 23.
Zapytanie nr 36 z dnia 07.10.2010r.
Czy Zamawiający ma ustalone transze płatności na poszczególne okresy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie określa aktualnie szczegółowo terminów i wysokości transz płatności.
Zapytanie nr 37 z dnia 07.10.2010r.
Dot. mostu nad kanałem Liwka: Czy tor kolejowy jest/będzie zamknięty na czas robót
modernizacyjnych mostu (trzeba zrobić przekop przez tor do puszczenia wody bokiem, śeby
utrzymać ruch kolejowy nad przekopem trzeba załoŜyć konstrukcje odciąŜające)? Przekop
zamyka teŜ drogę.
Odpowiedź:
Odpowiedź jak w pytaniu nr 29.
Pytania dotyczące szczegółowych rozwiązań projektowych – odpowiedzi sformułowane przez
projektanta:
Zapytanie nr 38 z dnia 01.10.2010r.

W Specyfikacji Technicznej Część T-05.00 „Nawierzchnia Kolejowa” na str. nr 7 widniej
zapis „Połączenia szyn w rozjeździe i z przyległymi do niego szynami, wykonać jako
połączenia łubkowane wiszące – łubki wzmocnione 6 otworowe odmiany Ł49WS6”. Jak ma
się ten zapis do zabudowywanych rozjazdów z odzysku, które są rozjazdami typu S 42.
Natomiast na stronie nr 9 pkt 5 „Wykonanie robót” ppkt b) „Rozjazdy” napisano „Po ułoŜeniu
przęseł (rozjazdu) wykonać połączenia szynowe między nimi oraz ze stykającymi się nimi
torami (spawane typu S0WoS)…” Proszę uściślić jakiego typu połączenia szynowe naleŜy
wykonać w rozjazdach pochodzących z odzysku, a jakie w rozjeździe nowym?
Odpowiedź:
Złącza pomiędzy rozjazdami typu S42 pochodzącymi z rozbiórki a przyległymi torami, naleŜy
wykonać jako łukowane, podparte, typu S42 (do rozjazdów tych będą przylegały szyny
przejściowe S42/S49).
Złącza pomiędzy rozjazdem typu S49, spawanym, a przyległymi torami, naleŜy wykonać jako
spawane.
Zapytanie nr 39 z dnia 01.10.2010r.
Nowo zabudowywany rozjazd ma być (wg. zapisu w Specyfikacji Technicznej Część T05.00 „Nawierzchnia Kolejowa” na str. nr 7) rozjazdem zwyczajnym typu S 42-100-1:7-sd.
Obecnie nie ma moŜliwości zakupu takiego typu rozjazdu (szyny i nawierzchnia S 42 nie jest
juŜ produkowana). Czy w zamian moŜe być zabudowany rozjazd zwyczajny typu 49E 1-1001:7 dla prześwitu 1000 mm spełniający poniŜsze kryteria:
 długość konstrukcyjna 18 276 mm,
 rozjazd przystosowany do zwrotnika z płytą podzwrotnikową oraz cięgnem,
 akcesoria do układu 2+28+6 na podrozjazdnice drewniane,
 krzyŜownica kuto – zgrzewana,
 zamknięcie nastawcze klasyczne typu Krb z drąŜkiem suwakowym,
 mocowanie opornic do płyt ślizgowych za pomocą spręŜyn Df2,
 zabezpieczenie przeciwpełzne czopami Czb 7.
Odpowiedź:
Nowy rozjazd moŜe być wykonany z szyn typu S49 (49 E1, i posiadać charakterystykę podaną
w zapytaniu).
Zapytanie nr 40 z dnia 07.10.2010r.
Z opisu wynika Ŝe taśmy węglowe mają być klejone do Ŝelbetu a przęsło kolejowe to belki
stalowe obetonowane, gdzie głównym elementem nośnym są dźwigary i naszym zdaniem to
one powinny być wzmacniane taśmami.
Odpowiedź:
W wyniku obetonowania belek stalowych powstał „stalbet”. Dolne części belek naleŜy
oczyścić z otuliny, dotyczy to równieŜ betonu objętego korozją biologiczną. Taśmy węglowe
kleimy zarówno do belek stalowych jak i betonu. (Przy realizacji prac naleŜy korzystać z
instrukcji montaŜowej producenta taśm węglowych).
ZAPYTANIE nr 41 z dnia 12.10.2010 r.
Po zmianie wprowadzonej w dniu 11.10.2010 r. dot. Rozdziału V IDW, pkt. 2.1. ppkt. b
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie co najmniej 1 roboty budowlanej obejmującej budowę, przebudowę lub modernizację

wiaduktu lub mostu drogowo – szynowego o wartości z podatkiem VAT nie mniejszej jak
500 tys. zł.
UŜyte określenie przez Zamawiającego „wiadukt lub most drogowo – szynowy” nie jest
stosowane w budownictwie komunikacyjnym, w domyśle wyrazu „szynowy” moŜna
domniemać drogę szynowa, tj. drogę kolejowa lub tramwajowa.
Wprowadzona zmiana bardzo ogranicza moŜliwość ubiegania się o zamówienia przez firmy
budowlane, które posiadają doświadczenie przy budowie, przebudowie lub modernizacji
wiaduktów kolejowych, wiaduktów drogowych lub mostów kolejowych, mostów drogowych.
Zmiana poprzednia (wprowadzona w dniu 07.10.2010 r.), w której został rozszerzony zakres
doświadczenia o w/w obiekty zdaniem Wykonawcy nie narusza zasady równego traktowania
i uczciwej konkurencji.
Pytanie. Czy Zamawiający uzna Ŝe Wykonawca spełnia powyŜszy wymóg, jeŜeli wykaŜe się
wykonaniem robót budowlanych obejmujących budowę, przebudowę lub modernizację
wiaduktu kolejowego i wiaduktu drogowego lub mostu kolejowego i mostu drogowego?
Odpowiedź:
Odpowiedź, jak na pytanie nr 1.

Za Zamawiającego
Sekretarz Komisji Przetargowej
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