
Gmina Rewal  w Rewalu 
ul. Mickiewicza 19 
72 - 344 Rewal 
Pismo: ID.271.22.06.2012                                                                              Rewal dnia: 2012-12-12 
 

 WYKONAWCY 

O D P O W I E D Ź 
na zapytania w sprawie SIWZ 

 
Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. – 
dalej Ustawa) w trybie przetargu nieograniczonego, na: 
 
„Kompleksowe ubezpieczenie majątku i działalności Gminy Rewal wraz z podległymi jednostkami 
organizacyjnymi i pomocniczymi”  
 

Treść zapytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego: 

 

Pytanie wykonawcy : 

Witam, 
bardzo proszę o uzupełnienie brakujących danych do specyfikacji przetargowej: 
 
- długość dróg będących w zarządzaniu Gminy Rewal z wyszczególnieniem długości dróg gruntowych, 
nieutwardzonych 
- sumę ubezpieczenia na NNW kierowców i pasażerów 
- uzupełnienie danych w załączniku nr 10 dot. budynków i budowli  
 

Odpowiedź Zamawiającego : 

 
Ad.1. Zamawiający informuje że łączna  długość sieci drogowej dróg gminnych wynosi 58.508 [m], w 
tym o nawierzchni utwardzonej 40.045 [m], o nawierzchni nieutwardzonej 18.463 [m], natomiast 
łączna długość chodników wynosi 20.580 [m] .  
W podziale na poszczególne miejscowość:                                                                                    
Rewal: 850 [m] – łączna długość chodników, 6.580 [m] – łączna długość sieci drogowej                                                                 
Niechorze: 4.305 [m] – łączna długość chodników, 9.845 [m] – łączna długość sieci drogowej                                                                                                             
Pobierowo: 3.910 [m] – łączna długość chodników, 28.95 [m] – łączna długość sieci drogowej                                                                 
Pustkowo: 2.255 [m] – łączna długość chodników, 2.893 [m] – łączna długość sieci drogowej                                                                 
Trzęsacz: 2.390 [m] – łączna długość chodników, 2.205 [m] – łączna długość sieci drogowej                                                                 
Pogorzelica: 5.220 [m] – łączna długość chodników, 5.640 [m] – łączna długość sieci drogowej                                                                 
Śliwin:1.650 [m] – łączna długość chodników, 2.350 [m] – łączna długość sieci drogowej;                                                                 
Ad.2. Zamawiający informuje że suma ubezpieczenia na NNW kierowców i pasażerów wynosi 
10 000,00 zł 
Ad.3. Zamawiający informuje, iż dane zostały uzupełnione w Załącznikach do SIWZ Nr 9 i Nr 10 i 
załączone do niniejszej odpowiedzi. 
 
Załączniki: 

1. Załącznik Nr 9 do SIWZ – „Wykaz pojazdów Gminy Rewal”  

2. Załącznik Nr 10 do SIWZ – „Wykaz budynków i budowli” Gminy Rewal. 

Za Zamawiającego 
Główny Specjalista ds. zamówień publicznych 
Tomasz Bartkowski 


