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WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA  
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 

WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
 
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” 

 
PoniŜej przedstawiono wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania zgłoszone w uniewaŜnionym 
postępowaniu przetargowym. Wyjaśnienia te i odpowiedzi stanowią uzupełnienie załącznika 
do rozdziału III pkt. 3 SIWZ „Przedmiot zamówienia”, i winny być uwzględnione przy 
sporządzaniu oferty.  
 
Zapytanie nr 1: 
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 2  
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 art. 13 
wzoru umowy. 
 
Zapytanie nr 3 
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?  
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Odpowiedź:  
Miejsce wywozu i składowania jw. pozostaje w gestii Wykonawcy. 
 
Zapytanie nr 4 
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 5 
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 6 
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 7 
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 8 
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 (w stanie dobrym) naleŜy zdeponować na terenie siedziby Referatu 
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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 9 
Czy wykonawca będzie ponosił koszty utylizacji lub zagospodarowania podkładów 
drewnianych oraz podkładów betonowych 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 10 
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 zgody na wykorzystanie zebranej ziemi roślinnej do wzmacniania 
skarp. 
 
Zapytanie nr 11 
Czy Zamawiający nie zmierza wykorzystać do powtórnej zabudowy szyn z rozbiórki? 
 
Odpowiedź:  

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). 
 
Zapytanie nr 12 
Na jakie odcinki naleŜy pociąć zdemontowane szyny 49 E1 ze zdemontowanego odcinka toru 
dług. 1,0 km? 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, Ŝe szyny naleŜy bez zbędnego przecinania zdeponować na terenie 
siedziby Referatu Transportu Kolejowego w Gryficach, ul. Błonie 1 (baza kolejowa). W 
przypadku konieczności ciecia ze względów transportowych, szczegóły naleŜy uzgodnić z 
Zamawiającym. 
 
Zapytanie nr 13 
Czy Zamawiający udostępni załączniki do SIWZ (tj. wzory formularzy, oświadczeń i 
dokumentów) w wersji edytowalnej? Czy Zamawiający udostępni wersję edytowalną 
przedmiarów? 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający udostępnia załączniki do SIWZ (wzory formularzy, oświadczeń i dokumentów) 
na stronie internetowej w wersji edytowalnej. 
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Zamawiający nie wyraŜa natomiast zgody na udostępnienie na stronie internetowej 
edytowalnej wersji kosztorysów. 
 
Zapytanie nr 14 
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 15 
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 16 
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 17 
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 18 
Czy materiał odzyskany z rozbiórki toru pozostaje w dyspozycji Wykonawcy czy 
Zamawiającego (szyny kolejowe, podkłady betonowe, podkłady drewniane, podrozjazdnice 
drewniane, akcesoria szynowe) ? 

 



 5 

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 19 

Czy Zamawiający ma ustalone transze płatności na poszczególne okresy?  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie określa aktualnie  szczegółowo terminów i wysokości transz płatności. 
 
Zapytanie nr 20 
 
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 21 
Nowo zabudowywany rozjazd ma być (wg. zapisu w Specyfikacji Technicznej Część  T-
05.00 „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 1-100-
1:7 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). 
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Zapytanie nr 22 
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 23 

W nawiązaniu do wyjaśnień z dnia 05.11 br., w których Zamawiający ujednoznacznił zapisy 
dotyczące materiałów nawierzchni kolejowej, prosimy o podobne wyjaśnienie odnośnie 
kostki brukowej (dotyczy to zarówno kostki przeznaczonej na przebudowę ul. Pałacowej, jak 
i kostki na perony). Obecnie zapisy są względem siebie sprzeczne. I tak odnośnie przebudowy 
ul. Pałacowej i Dworcowej: 

• wg SST branŜy drogowej (D-05.03.01 str. 72 pkt. 2.2) ma być to kostka kamienna 
nieregularna, 

• wg opisu technicznego do projektu ma to być kostka granitowa 10/10, bez 
sprecyzowania nieregularna (łamana), czy gładka, 

• wg planu sytuacyjnego ma być to kostka granitowa gładka, 
• wg przedmiaru robót ma być to kostka kamienna granitowa o wys. kostki 10 cm, bez 

sprecyzowania nieregularna (łamana), czy gładka. 
W przypadku kostki na budowę peronów wygląda to następująco: 
• wg specyfikacji technicznej (cz. T-06.00 Perony, pkt. 2.2, str. 4) ma to być kostka 

granitowa grub. 9-11 cm, 
• wg specyfikacji technicznej (cz. T-06.00 Perony, pkt. 5.4, str. 5) kostkę naleŜy 

układać tak, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Szczeliny tej 
szerokości są moŜliwe do uzyskania jedynie przy zastosowaniu kostki gładkiej 
(ciętej), 

• wg opisu technicznego do projektu wykonawczego (pkt. 10 Perony, str. 8): 
„Nawierzchnia peronów z kostki granitowej, kostki betonowej i płyt betonowych i 

chodnikowych. Płyty chodnikowe 50 x 50 x 7 o gładkiej powierzchni, w połączeniu z 
gładką powierzchnią kostki betonowej ułoŜone na pasach bezpieczeństwa wzdłuŜ 
krawędzi uŜytecznych peronów, będą zwiększały bezpieczeństwo pasaŜerów w czasie 
wsiadania i wysiadania z pociągu.” NaleŜy z tego domniemywać, Ŝe skoro kostka 
kamienna nie została wymieniona jako gładka, to ma być nieregularna (łamana). 

• wg przekrojów konstrukcyjnych torów i peronów ma to być granitowa kostka 
brukowa 9-11 cm, bez sprecyzowania nieregularna (łamana), czy gładka, 

• wg przedmiaru robót ma to być kostka granitowa gr. 8 cm, bez sprecyzowania 
nieregularna, czy gładka. 

  
 Prosimy o jednoznaczne podanie, czy kostka stosowana do budowy ul. Pałacowej i 

Dworcowej (w tym równieŜ do budowy parkingów) oraz budowy peronów ma być 
nieregularna (łamana), czy gładka. Prosimy równieŜ o wskazanie właściwej grubości 
stosowanej kostki. Odpowiedź ta stanowić będzie kluczową informację przy wycenie 
nawierzchni drogowej oraz nawierzchni peronów, gdyŜ koszt kostki gładkiej jest 
niewspółmierny do ceny kostki łamanej. Liczymy, Ŝe odpowiedź na to pytanie pozwoli 
uniknąć róŜnej interpretacji zapisów przez poszczególnych Wykonawców, a tym samym 
złoŜenia nieporównywalnych ofert.  
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Odpowiedź:  
A. Budowa peronów: 

• w ST wymieniona jest kostka granitowa grub. 9-11cm zgodnie z projektem,  
• w przekrojach konstrukcyjnych torów i peronów podano kostkę granitową wys.          

9-11cm – zastosować kostkę gładką,  
• w Przedmiarze Robót w nagłówku do pozycji pomyłkowo opisano kostkę o wys. 8cm. 

Powinna być opisana kostka o wys. 9-11cm. Natomiast w materiałach do omawianej 
pozycji przyjęto wartość kostki granitowej o średniej grubości 10cm. 

Podsumowując naleŜy przyjąć ułoŜenie kostki granitowej zgodnie z Projektem i 
Specyfikacją Techniczną tj. kostkę granitowa gładką o grubości 9-11cm. 

 
B. Przebudowa ulicy Pałacowej i Dworcowej: 
 
Do budowy ulic naleŜy zastosować kostkę granitową 10/10 cm o powierzchni 
nieoszlifowanej. Nie przewiduje się zastosowania kamienia łamanego, nieregularnego. 
 


