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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 z dnia 08.11.2010r.
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.

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.

Za Zamawiającego
Sekretarz Komisji Przetargowej
Tomasz Bartkowski

