
Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 289888-2013 z dnia 2013-07-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rewal 
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia. 1. Zakres rzeczowy projektu 
obejmuje roboty budowlane mające na celu umożliwienie wznowienia ruchu kolejowego na 
modernizowanej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie... 
Termin składania ofert: 2013-08-07  

 

Rewal: Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie 
Rewal - remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu. Dokończenie 
robót kolejowych na odcinku Trzęsacz - Pogorzelica. 
Numer ogłoszenia: 324666 - 2013; data zamieszczenia: 12.08.2013 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 289888 - 2013r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Gminy, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, woj. 
zachodniopomorskie, tel. 91 38 49 011, faks. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja zabytkowej linii 
Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal - remont budynków i budowli wraz z 
zagospodarowaniem terenu. Dokończenie robót kolejowych na odcinku Trzęsacz - 
Pogorzelica.. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Okre ślenie przedmiotu zamówienia: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub 
zakresu zamówienia. 1. Zakres rzeczowy projektu obejmuje roboty budowlane mające na celu 
umożliwienie wznowienia ruchu kolejowego na modernizowanej linii Nadmorskiej Kolei 
Wąskotorowej w Gminie Rewal, poprzez dokończenie robót związanych z remontem i 
przebudową linii kolejowej w obrębie m. Trzęsacz, Rewal, Śliwin, Niechorze Latarnia, 
Niechorze i Pogorzelica o łącznej długości 10,173 km, w tym dokończenie robót kolejowych 
na odcinku Trzęsacz - Pogorzelica. 2. Roboty realizowane będą w dwóch etapach: I etap - 
dokończenie robót budowlanych na linii kolejowej, umożliwiających wznowienie ruchu 
kolejowego. II etap - wykonanie pozostałych do wykonania robót budowlanych w zakresie 
remontu i przebudowy linii kolejowej. 3. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: Etap I-



szy realizacji: 1) Dworzec Pogorzelica: 1) Dokończyć prace wykończeniowe przejazdu 
(asfaltowanie). 2) Montaż toru nr 3. 3) Montaż toru Nr 5 zgodnie z projektem. 4) Zakończyć 
zagospodarowanie dworca w sposób zabezpieczający użytkowanie (likwidacja uskoków i 
ubytków kostki). 2) Most na Liwce: a) Montaż odbojnic i barier zabezpieczających, b) 
Odtworzenie stożka. 3) Linia Kolejowa - Most - Niechorze w km. 32.475 ÷ 33.583 a) 
Wykonać regulacje luzów i miarkowanie zabiegów, b) Uzupełnić złączki (śruby, łubki), c) 
Wykonać spoiny termitowe S 49, d) Montaż 6 m szyn przejściowych S42 przy rozjeździe nr 2 
(2 x 6 m) - połączenie rozjazdu S42 z torem S49. 4) Niechorze - dworzec (stary) a) Poprawić 
estetykę - prace porządkowe. 5) Przejazd kolejowy ul. Trzebiatowska w Niechorzu a) 
Wykonanie połączenia szyn S 49 do istniejącego przejazdu (zbudowanego z szyn S-42). 6) 
Linia kolejowa na odcinku 31.960 ÷ 32.220 a) Ułożenie warstwy ochronnej, b) Ułożenie 
dolnej warstwy tłucznia, c) Zakończenie robót ziemnych, d) Montaż toru w km 32.947 ÷ 
32.220, e) Uzupełnienie tłucznia, podbicia, miarkowanie luzów, spawanie szyn. f) W km 
31.840 - 31.947 - zmontować prawy tok toru, montaż prowadnicy na podkładkach Pżb4888. 
7) Przejazd ul. Żeglarska a) Wykonać zabezpieczenie ciągu pieszo - jezdnego w obrębie 
przejazdu w km 31.591 (w systemie zaprojektuj i wybuduj). 8) Dworzec Niechorze - Latarnia 
a) Zakończyć zagospodarowanie terenu dworca w sposób zabezpieczający użytkowanie. 9) 
Dworzec Śliwin a) Zakończyć zagospodarowanie terenu dworca w sposób zabezpieczający 
użytkowanie. 10) Dworzec Rewal a) Zakończyć zagospodarowanie terenu dworca w sposób 
zabezpieczający użytkowanie. b) Napawanie krzyżownic w rozjazdach nr 1 i 2, c) Montaż 
bariery zabezpieczającej na peronie nr 1 11) Dworzec Trzęsacz a) Zakończyć 
zagospodarowanie terenu dworca w sposób zabezpieczający użytkowanie. b) Zakończenie 
robót przy przejściu na peron wyspy. c) Wymiana półzwrotnicy w rozjeździe nr 1 (przy 
wykorzystaniu materiału zamawiającego, demontaż i transport z Trzebiatowa po stronie 
Wykonawcy). 12) Wykonanie pasów p.poż na całej długości linii kolejowej 13) Ogólne: a) 
Wykonać oznaczenia całej wyremontowanej linii kolejowej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. b) Aktualizacja projektów dot. wprowadzenia ruchu tymczasowego (przejazdy w 
km 31,591, 31,987 i 35,324). c) Roboty pomiarowe, w tym inwentaryzacja geodezyjna 
powykonawcza robót objętych niniejszym zamówieniem - I etap, oraz robót już wykonanych 
przez dotychczasowego wykonawcę .w zakresie linii kolejowej z peronami (bez budynków 
dworcowych), wraz z rejestracją w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej w Gryficach i wykonaniem wypisu z inwentaryzacji parametrów 
technicznych wykonanych obiektów. d) Punktowe uzupełnienie tłucznia na całym 
remontowanym odcinku linii kolejowej oraz podbicie. e) Przygotowanie dla Zamawiającego 
kompletu dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie wykonanej 
linii kolejowej (zakres objęty niniejszym zamówieniem) oraz tzw. operat kolaudacyjny, a w 
tym dokumentację powykonawczą zgodnie z Decyzja Zachodniopomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Etap II-gi realizacji: 1) Niechorze - 
dworzec (stary) a) Wykonać nawierzchnię peronu wyspowego, z wykorzystaniem materiału 
zamawiającego (wg załącznika do SIWZ). 2) Przejazd kolejowy ul. Trzebiatowska w 
Niechorzu a) Remont nawierzchni przejazdu wraz z jego odwodnieniem. 3) Ul. Dworcowa w 
Rewalu a) Dokończenie robót zgodnie z projektem. 4) Dworzec Śliwin a) Wykonanie 
odwodnienia toru wraz z opracowaniem projektu na ten zakres. 5) Przejazd kolejowy ul. 
Żeglarska w km 31.591 a) Wykonać roboty drogowe w obrębie i na przejeździe kolejowym. 
6) Linia kolejowa: a) Podbicie mechaniczne nowo ułożonych torów i rozjazdów wraz z 
uzupełnieniem tłucznia na całej długości remontowanej linii kolejowej. b) Uporządkowanie 
skarp, obsianie trawą. c) Zakończenie robót porządkowych. Pozostały zakres: a) 
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza robót objętych niniejszym zamówieniem oraz 
robót już wykonanych przez dotychczasowego wykonawcę, w zakresie nie objętym 
inwentaryzacją wykonaną w I-szym etapie, wraz z rejestracją w Powiatowym Ośrodku 



Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Gryficach i wykonaniem wypisu z 
inwentaryzacji parametrów technicznych wykonanych obiektów. b) Przygotowanie dla 
Zamawiającego kompletu dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie wykonanej linii kolejowej (zakres objęty niniejszym zamówieniem) oraz tzw. 
operat kolaudacyjny, a w tym dokumentację powykonawczą zgodnie z Decyzja 
Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.41.16-2, 45.23.31.40-2. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej:  tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  09.08.2013. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:  

• BUG Verkehrsbau AG S.A Oddział w Polsce, ul. Mazowiecka 13B, 70-526 Szczecin, 
kraj/woj. zachodniopomorskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3057346,21 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ 

• Cena wybranej oferty: 3985398,03 
• Oferta z najniższą ceną: 3985398,03 / Oferta z najwyższą ceną: 3985398,03 
• Waluta:  PLN. 

 
Niniejsze ogłoszenie upubliczniono na tablicy ogłoszeń Zamawiającego, BIP oraz BZP 

od dnia 12.08.2013 r. 

do dnia ….. 08.2013 r. 

 


