
INFORMACJA ZE SPOTKANIA WYKONAWCÓW 
odbytego w dniu 6 października 2010 r. 

 
 Zgodnie z pkt. III załącznika do rozdziału III pkt. 3 SIWZ „Przedmiot zamówienia”, w 
dniu 6 października 2010 r., o godz. 10:00, odbyło się spotkanie Wykonawców 
zainteresowanych uczestnictwem w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. 
„Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskie Kolei Wąskotorowej w gminie Rewal – remont 
budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu – etap I”. 
 W spotkaniu uczestniczyli, poza zainteresowanymi wykonawcami, przedstawiciele 
jednostki projektowej, tj. konsorcjum firm INGENO CONSULT BPK Sp. z o.o. w Szczecinie 
oraz Biuro Projektowo-Konsultingowe „BPK” Sp. z o.o. w Szczecinie, Urzędu Gminy w 
Rewalu oraz Rejonowego Zarządu Inwestycji Człuchów Sp. z o.o. jako InŜyniera Kontraktu. 
 Po ogólnym przedstawieniu celu i programu spotkania przez przedstawicieli 
Zamawiającego, uczestnicy spotkania dokonali wizji lokalnej poprzez przejazd trasy linii 
kolejowej przeznaczonej do rewitalizacji, ze szczególnym zapoznaniem się z miejscami 
lokalizacji projektowanych budynków dworcowych oraz mostu na kanale Liwka. Zebrani 
mogli zapoznać się zarówno z warunkami terenowymi, jak i z obecny stanem technicznym 
linii kolejowej.  
 Po wizji lokalnej, w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Rewal, miała miejsce dalsza część 
spotkania, podczas której przedstawiciele Wykonawców zgłaszali swoje pytania i uwagi, 
zarówno do treści samej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak i do dokumentacji 
projektowej oraz sposobu realizacji zamówienia. Część pytań pokrywała się ze zgłoszonymi 
wcześniej na piśmie. W trakcie dyskusji zgłoszono następujące wnioski: 
1) wniosek o udostępnienie na stronie internetowej edytowanych wersji dokumentów 

stanowiących druki oferty, 
2) wniosek o udostępnienie na stronie internetowej edytowanych wersji przedmiarów robót 

oraz kosztorysów ślepych, 
oraz zapytania: 
3) Jaki będzie zakres nadzoru konserwatorskiego nad realizacją zamówienia? 
4) Czy moŜna łączyć funkcję kierownika budowy z innymi funkcjami technicznymi na 

budowie? 
5) Czy do udokumentowania doświadczenia muszą być załączone do oferty dokumenty takie 

jak: umowa o pracę na stanowisku kierownika budowy lub umowy zlecenia, umowa o 
działo, świadczące o nabytym doświadczeniu? Pytający wniósł o moŜliwość 
udokumentowania doświadczenia poprzez złoŜenie podpisanego Ŝyciorysu zawodowego, 
z którego wynikać będzie posiadanie wymaganego doświadczenia, z podaniem budów, na 
których dana osoba sprawowała funkcję kierowniczą. 

6)  Czy w ramach gwarancji do obowiązków wykonawcy (przez cały okres gwarancji) 
naleŜeć będzie bieŜące utrzymywanie właściwego stanu całej trasy torowiska, w tym np. 
wykaszanie trawy?  

7) Czy roboty maja być prowadzone na bieŜąco przez cały czas realizacji zamówienia, czy 
naleŜy przewidzieć przerwę w realizacji robót na torowisku w sezonie letnim, dla 
umoŜliwienia w tym okresie eksploatacji linii kolejowej? 

8) Czy Zamawiający ma ustalone transze płatności na poszczególne okresy?  
Ustalono, Ŝe Wykonawcy wszystkie pytania w formie pisemnej zgłoszą Zamawiającemu do 
godziny 15:00 dnia 07 października 2010 r.  

Zamawiający informuje, Ŝe odpowiedzi na zgłoszone pytania oraz ewentualna modyfikacja 
treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
zostaną upublicznione w terminie moŜliwie szybkim. 



Z uwagi na konieczność uwzględnienia odpowiedzi na wnioski i pytania w 
przygotowywanych ofertach, Zamawiający przedłuŜy termin składania i otwarcia ofert. 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dotyczące nowego terminu składania i otwarcia ofert oraz 
ewentualnych innych zmian ogłoszenia, upublicznione zostaną na stronie internetowej 
Zamawiającego, oraz przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 

 

         Za Zamawiającego 

        Sekretarz Komisji Przetargowej 
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