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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, 2 i 4 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 oraz dokonuje modyfikacji
treści SIWZ:
Pytania z dnia 30.12.2010 r.
1. Zamawiający w SIWZ Rozdział III. Przedmiot zamówienia pkt. 3 ppkt. a) oraz we
wzorze umowy art. 2 określił, Ŝe remontowana i przebudowywana linia kolejowa w
obrębie m. Trzęsacz, Rewal, Śliwie, Niechorze i Pogorzelca wynosi 10,173 km, natomiast
w ogłoszeniu o zamówienie i dokumentacji wykonawczej obmiar 10,9 km toru.
Pytanie- Jaka jest właściwa długość remontu i przebudowy linii kolejowej?
Odpowiedź:
Zgodnie z Projektem budowlanym (tom I – Linia kolejowa, str. 31 i 32), 10,173 km to
długość samej linii kolejowej (tor główny i 11 rozjazdów). Długość linii kolejowej jw.
wraz z torami dodatkowymi i bocznymi, wynosi natomiast 10,9 km.
2. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówienie pkt. III. 2 ) Warunki udziału jak równieŜ w
SIWZ Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków pkt. 2 ppkt. 2.1 litera a) wymaga aby Wykonawca
wykazał co najmniej 2 roboty budowlane obejmujące budowę, przebudowę lub
modernizację linii kolejowej wraz z przejazdem kolejowym o wartości z podatkiem VAT
nie mniejszej jak 10 mln. zł kaŜda robota budowlana.
Pytanie 1 – Czy Zamawiający nie ogranicza takim wymogiem uczciwej konkurencji,
eliminując wykonawców posiadających doświadczenie związane z budową, przebudową
lub modernizacją linii tramwajowych wraz z przejazdem tramwajowym, a w
szczególności linii tramwajowych o prześwicie 1000 mm znacznie bardziej zbliŜonych
parametrami technicznymi do linii kolejowych wąskotorowych? W związku z powyŜszym
prosimy o uznanie równieŜ doświadczenia w robotach tramwajowych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę powyŜszego warunku. Budowa linii
tramwajowej, w opinii Zamawiającego, nie jest robotą toŜsamą z budową linii kolejowej.
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Pytanie 2 – Czy zamawiający uzna za spełniony warunek z pkt. 2 ppkt 2.1 litera a) jeŜeli
wykonawca wykaŜe się doświadczeniem w zakresie budowy nawierzchni torowej w
metrze?
Odpowiedź:
Tak. Budowa linii torowej w metrze jest budową linii kolejowej.
Pytanie 3 – Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek z pkt. 2 ppkt. 2.1 litera a) jeŜeli
wykonawca wykaŜe doświadczenie w następujący sposób: 1 robota budowlana
obejmująca budowę, przebudowę lub modernizację linii kolejowej lub tramwajowej wraz
z przejazdami oraz 1 robota budowlana obejmująca budowę, przebudowę lub
modernizację linii kolejowej lub tramwajowej bez przejazdów?
Odpowiedź:
Nie. Przedstawione powyŜej doświadczenie nie zostanie uznane za spełnienie
postawionego warunku uczestnictwa w postępowaniu.
3. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówienie pkt III.2) Warunki udziału jak równieŜ w SIWZ
Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków pkt 2. ppkt. 2.2 a) wymaga aby Wykonawca dysponował 1
osobą na stanowisku kierownika budowy, posiadającą wykształcenie wyŜsze, co najmniej
5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy oraz uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w specjalności
kolejowej. Taki zapis uniemoŜliwia kierowanie budową doświadczonym pracownikom,
którzy nie na kaŜdej budowie pracowali na stanowisku kierownika budowy.
Pytanie – Czy Zamawiający nie mógłby zmienić wymagane doświadczenie osoby na
stanowisko kierownika budowy, co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisko
kierownika budowy lub na stanowisko kierownika robót?
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający nie wyraŜa zgody na proponowaną zmianę przedstawionego warunku
uczestnictwa w postępowaniu przetargowym.
4. Zamawiający w SIWZ Rozdział XII. Opis sposobu obliczenia ceny pkt 7. zapisał: W
kosztorysach ofertowych naleŜy nazwać proponowane materiały i wyroby strategiczne
takie jak: szyny kolejowe, podkłady betonowe, podkłady drewniane, podrozjazdnice
drewniane, podsypka tłuczniowa, rozjazd, oraz wszystkie urządzenia i technologie poprzez
wskazanie ich producenta lub kilku proponowanych producentów materiałów wyrobów,
urządzeń lub technologii, spełniających wymagania w zakresie równowaŜności
parametrów i cech uŜytkowych. Dla pozostałych materiałów oraz wyrobów, Zamawiający
nie wymaga określenia producenta.
Pytanie- Dla jakich urządzeń lub technologii (strategicznych) Zamawiający wymaga
wskazania producenta lub kilku proponowanych producentów?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisem w SIWZ naleŜy określić producenta (lub kilku producentów) dla
wszystkich urządzeń i technologii. Słowo „strategicznych” dotyczy tylko materiałów i
wyrobów wskazanych w treści cytowanego punktu.
5. Na rysunku projektu wykluczonego Rys. nr 1 Plan sytuacyjny km 25,4÷25,9 – Część
kolejowa, Tom I. Linia kolejowa, znajduje się zapis „ Korekta przebiegu granicy działki
nr 8 „
Pytanie – Z jakimi kosztami z tytułu korekty działki musi się liczyć Wykonawca?
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Odpowiedź:
Sprawa dotyczy Zamawiającego, a nie Wykonawcy, stad teŜ w ofercie nie naleŜy
uwzględniać kosztów z tym związanych.

Pytania z dnia 31.12.2010 r.
1. Zamawiający w dokumentacji wykonawczej:

Przedmiar robót – Linia kolejowa – umieścił zapis o rozbiórce 9 szt.
przejazdów w km 25,610; 26.743; 27,034; 28,678; 29,775; 30,841; 31,591; 31,987;
35,324 lecz Ŝadnych danych dot. ich budowy.

Specyfikacja techniczna T-07.00 Przejazdy i dojścia do peronów określa
podstawowe elementy nowej nawierzchni przejazdów, jak równieŜ dojazdów do
przejazdów.

Na rysunkach projektu wykonawczego – Plan sytuacyjny _- Część kolejowa,
tom I. Linia kolejowa określono rodzaj nawierzchni na przejazdach, występujące
kolizje, lecz nie określono zakresu prac na dojazdach do przejazdów.

Na rysunkach projektu wykonawczego Część kolejowa, Tom I – przekroje
poprzeczne nie ma ani jednego przekroju w miejscu występowania przejazdów.
Pytanie 1 – Jaki naleŜy wykonać zakres prac dotyczących budowy przejazdów
kolejowych?
Odpowiedź:
Zakres prac dotyczących budowy przejazdów kolejowych będzie wchodził w zakres
zamówienia obejmującego II-gi etap realizacji zadania „Rewitalizacja zabytkowej
linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal – remont budynków i budowli
wraz z zagospodarowaniem terenu”.
Pytanie 2 – Jaki naleŜy wykonać zakres prac dotyczących budowy dojazdów do
przejazdów oraz jakie zastosować warstwy konstrukcyjne na poszczególnych
przejazdach?
Odpowiedź:
Jak w odpowiedzi na pytanie nr 1 – II etap realizacji zadania jw.
Pytanie 3 – Czy Zamawiający dysponuje uzgodnieniami z zarządcą dróg dot.
organizacji ruchu na przejazdach na czas prowadzenia budowy, wysokości niwelety i
spadków na dojazdach?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dysponuje uzgodnieniami z zarządcami dróg dot. organizacji ruchu
na przejazdach na czas prowadzenia robót oraz stałej organizacji ruchu. Przebudowa
przejazdów wchodzi jednak w zakres II etapu realizacji zadania jw.
2. Zamawiający w dokumentacji wykonawczej – rysunek projektu wykonawczego –
Plan sytuacyjny – Część kolejowa, Tom I, przy przejeździe km 35,324 określił –
przebudowa zjazdu na ul. Spokojną.
Pytanie – Gdzie znajduje się projekt przebudowy zjazdów na ul. Spokojną w
Pogorzelcy?
Odpowiedź:
Projekt przebudowy zjazdu na ul. Spokojną wchodzi w zakres II etapu realizacji
zadania jw.
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3. Zamawiający w dokumentacji wykonawczej Część budowlana – Modernizacja mostu
na kanale Liwka w Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót określił, ze w zakres
prac wychodzi rozebranie i wykonanie nowej nawierzchni drogowej na moście.
Pytanie – Gdzie znajduje się projekt wykonawczy i zakres prac dot. budowy nowej
nawierzchni drogowej na moście na kanale Liwka?

Odpowiedź:
Remont nawierzchni drogowej na moście na kanale Liwka objęty jest zakresem odrębnego
zamówienia (budowa ścieŜki rowerowej na trasie Niechorze – Pogorzelica).
MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ:
Zamawiający modyfikuje treść załącznika do rozdziału III pkt. 3 SIWZ „Przedmiot
zamówienia” w cz. I, poprzez dodanie do pkt. 9 następującej treści:
Wykonawca zobowiązany będzie takŜe do współpracy z wykonawcą II etapu realizacji
zadania „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal –
remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu”, szczególnie w zakresie
budowy przejazdów kolejowych.

Za Zamawiającego
Sekretarz Komisji Przetargowej
Tomasz Bartkowski
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