Urząd Gminy w Rewalu
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
Pismo: ID.271.22.01.2011

Rewal dnia: 2011-10-03

WYKONAWCY
ODPOWIEDŹ
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:

Przebudowa ul. Wrzos, ul. Sportowej, ul. Szczecińskiej, ul. E. Orzeszkowej, ul. St.
Moniuszki, ul. W. Reymonta, ul. T. Kościuszki w miejscowości Pobierowo, Gmina
Rewal
Treść zapytań jest następująca :
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1. Proszę określić sposób zagospodarowania materiału z rozbiórki nawierzchni, oraz
urobku z wykonywania koryta pod warstwy konstrukcyjne dróg. Czy zagospodarowanie tych
materiałów pozostaje w gestii wykonawcy czy wywiezienie ma nastąpić w miejsce wskazane
wykonawcy przez zamawiającego a jeżeli tak to proszę to miejsce określić.
2. Wykonawca ma dostarczyć w ramach zadania inwestycyjnego lampy uliczne. Po
czyjej stronie pozostaje podłączenie i montaż lamp? Czy Zamawiający przewiduje w
związku z tym wykonanie lub modernizację instalacji elektrycznej dla oświetlenia
ulicznego?
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3. Zgodnie z przedmiarami nawierzchnie ulic z kostki brukowej betonowej mają być
Układane mechanicznie. Proszę o wyjaśnienie projektantów w jaki sposób ułożyć
mechanicznie kostkę brukową przyjętą w dokumentacji projektowej?
4. Czy Zamawiający uzna jako spełniony warunek udziału w postępowaniu gdy oferta
złożona przez dwóch wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia będzie zawierała w wykazie robót (załącznik nr 2 do SIWZ) dwie roboty
o wartości min. 2 miliony po jednej robocie dla każdego wykonawcy?
5. Po czyjej stronie pozostaje wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przebudowywanych dróg ?

Odpowiedzi Zamawiającego.
Ad.1
Ubezpieczenie winno obejmować zakres wskazany w przedmiotowym artykule
Ad. 2
Wynagrodzenie brutto - z podatkiem VAT.
Ad. 3
Zapis nie wymaga modyfikacji.
Ad. 4
Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ – projektu umowy w ten sposób, że dodaje, w art. 11, pkt
11.1.3 w brzmieniu:
11.1.3 Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy za odstąpienie od Umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym
mowa w art. 9 ust. 9.1
Ad. 5
Zabezpieczenie i kary ustalane będą od wynagrodzenia ryczałtowego brutto.
Ad. 6
Tak jak w pkt 5.
Ad. 7
Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w ten sposób, że wykreśla przedmiotowy punkt tj. 4.3.7.11, z
projektu umowy
Ad. 8
Zwiększenie zakresu wykonywanego zadania możliwe jest jedynie w oparciu przepisy Ustawy, więc
umieszczenie takiej klauzuli w umowie jest, zdaniem Zamawiającego, bezprzedmiotowe.
Ad. 9
Na zgłoszenie.
Ul. Sportowa zgłoszenie z dnia 14.02.2011r.
Ul. Wrzos zgłoszenie z dnia 14.02.2011r.
Ul. S. Moniuszki zgłoszenie z dnia 14.02.2011r.
Ul . E. Orzeszkowej zgłoszenie z dnia 14.02.1011r.
Ul. Szczecińska zgłoszenie z dnia 14.02.2011r.
Ul. T. Kościuszki zgłoszenie z dnia 09.09.2011r.
Ul. W. Reymonta zgłoszenie z dnia 09.09.2011r.
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Ad. 10
Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w ten sposób, że skreśla się postanowienia dotyczące wykonania robót
budowlanych zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi GDDP Warszawa
1998r., tj.
D-00.00.00 Wymagania ogólne
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
D-01.02.02 Usuniecie warstwy humusu
D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń
D-02.00.00 Roboty ziemne. Wymagania ogólne
D-02.01.01 Wykonanie wykopów
D-02.03.01 Wykonanie nasypów
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
D-04.02.01 Warstwa odcinająca
D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
D-10.10.011 Geosiatka komórkowa w konstrukcjach podbudów, nawierzchni i poboczy drogowych oraz
skarp i ścian oporowych
D-05.03.23a Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
D-08.01.01b Krawężniki betonowe ,
Oraz zgodnie z opisem technicznym i rozwiązaniami konstrukcyjnymi zawartymi w opracowanych
koncepcjach

Ad. 11
Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w ten sposób, że nadaje nowe brzmienie art. 6.2 projektu
umowy:
6.2 Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe w okresach jedno lub dwumiesięcznych.
Ad. 12
Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w ten sposób, że nadaje nowe brzmienie następującym art.
projektu umowy:
9.6.

Należne wykonawcy wynagrodzenie zapłacone będzie jednorazowo, na podstawie faktury
końcowej po odebraniu przez Zamawiającego należycie wykonanego przedmiotu umowy i
po podpisaniu protokołu końcowego.

9.10. Zamiar dokonania odbioru częściowego Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru na 10
dni przed planowanym terminem odbioru częściowego celem zatwierdzenia. Wykonawca
zgłasza roboty do odbioru wraz ze złożeniem protokołu odbioru elementów robót. Protokół
odbioru elementów robót zatwierdzają upoważnione osoby Zamawiającego i Wykonawcy
oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.
Ad. 13
Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w ten sposób, że nadaje nowe brzmienie art. 4.4.3.12 i art.
6.6.4.1 w projekcie umowy:
Art. 4. 4.3.12 Wykonawca jest obowiązany dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty
potrzebne do formalnego (uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia
budowy) zakończenia budowy.
Art. 6 6.4.1. Po zakończeniu robót Wykonawca skompletuje dokumenty odbiorowe - „operat
odbioru końcowego” i przekaże Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Inspektor Nadzoru dokona
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sprawdzenia dokumentów w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania i przekaże Wykonawcy
zatwierdzone dokumenty lub, w przypadku braków, zwróci je do uzupełnienia. Złożenie ponownie
uzupełnionych dokumentów rozpoczyna bieg terminu sprawdzenia od nowa. Po przekazaniu
zatwierdzonych dokumentów Kierownik Budowy dokonuje wpisu w Dzienniku Budowy o
zakończeniu robót, a Inspektorzy Nadzoru potwierdzają zgodność zapisu. Na podstawie
dokonanych wpisów Zamawiający rozpoczyna procedurę formalnego (uzyskanie pozwolenia na
użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia budowy) zakończenia budowy.
Ad. 14
Za termin zakończenia wykonywania umowy przyjmuje się datę spisania protokołu odbioru
końcowego robót, parafowanego przez obie strony umowy.
Ad. 15
Składowanie materiałów obywać się będzie w Pobierowie, na terenie byłej jednostki wojskowej,
stanowiącej własność Zamawiającego. Składowanie odbywać się będzie nie dłużej niż do daty
zakończenia inwestycji.
Ad.16
Zimowe utrzymanie na ulicach, na których prowadzona będzie inwestycja, będzie po stronie
Zamawiającego.
Ad.17
Treść dokumentacji projektowej przesądza o zakresie obowiązków Wykonawcy we wskazanym
zakresie.
Ad. 18
Brak uzgodnień z właścicielami urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasach drogowych w/w
dróg gminnych. W przypadku istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej zlokalizowanej w ciągu ul.
W. Reymonta informujemy iż zostanie ona zlikwidowana przez podmiot zewnętrzny, a koszty związane z jej
usunięciem pokryje Gmina Rewal . W odniesieniu do drugiej części pytania dotyczącej wycinki drzew
informujemy, iż posiadamy stosowne decyzje zezwalające na wycinką kolidującego z planowanymi
inwestycjami zadrzewienia z wyłączeniem wycinki ośmiu drzew z pasa drogowego ul. Szczecińskiej.

Ad.19
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania umowy zgodnie z :
- projektem koncepcyjnym
-ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi /patrz pkt. 10/
-poleceniami Inwestora oraz Inspektora Nadzoru

Ad. 20
Płatność zostanie dokonana jednorazowo - zgodnie z Ad. 12
Ad. 21
Zamawiający nie posiada badań geologicznych. Artykuł 4.4.3.7 projektu umowy wskazuje
obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji umowy.
Ad. 22
Zakres obowiązków we wskazanym zakresie został określony w opublikowanych dokumentach do
niniejszego postępowania.
Ad. 23
W związku z otrzymaniem odmownej decyzji na wycinkę ośmiu drzew z pasa drogowego ul. Szczecińskiej
czynności związane z wykonaniem w/w prac nie są częścią kontraktu.
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Ad. 24
Ilość drzew przeznaczonych do wycinki – 3szt, tj.
-grab o obwodzie pnia 40cm
-grab o obwodzie pnia 30cm
-sosna o obwodzie pnia 121cm
Dłużyce ok. 14m3

Ad. 25
Należy doliczyć koszt montażu elementów małej architektury.

Ad. 26
Oświetlenie uliczne /tj. kablowa sieć zasilająca, złącza kablowe, fundamenty pod słupy oraz słupy
oświetleniowe/, zostanie wykonane w ramach odrębnych zadań realizowanych przez Gminę.

Ad. 27
Wypełnienie geokraty kruszywem frakcji 0/63, Zamawiający nie zezwala na zastosowanie kruszywa o
mniejszym uziarnieniu.

Ad. 28
Zamawiający zezwala na zastosowanie równoważnych rozwiązań – zgodnie z postanowieniami
art.30 Ustawy.
Ad. 29
Pkt. 1, 2
Dokumentacja przetargowa dotyczy wyłącznie branży drogowej, budowa sieci kanalizacji
deszczowej w ciągach przedmiotowych ulic będzie realizowana równolegle przez podmiot
zewnętrzny w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego realizowanego przez Wodociągi Rewal Sp.
z o.o.
Ad.30
1. Materiały rozbiórkowe na koszt Wykonawcy należy przewieść na plac składowy w m.
Pobierowo. Ul. Frontowa (teren byłej jednostki wojskowej)
2. Oświetlenie uliczne /tj. kablowa sieć zasilająca, złącza kablowe, fundamenty pod słupy oraz słupy
oświetleniowe/, zostanie wykonane w ramach odrębnych zadań realizowanych przez Gminę
3. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej mają być układane ręcznie – błędnie wpisano pozycję
przedmiarową

4. Tak
5. Po stronie wykonawcy.

Informujemy, że na podstawie art. 38 ust. 6 Ustawy Zamawiający, w celu udzielenia
dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, przedłuża termin składania
ofert i ustala nowy na 12.10.2011 r. godz. 10.00 .
Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.10.2011 r. o godz. 10:10. Miejsca składania i otwarcia ofert nie
ulegają zmianie.

Za Zamawiającego
Sekretarz Komisji Przetargowej
Tomasz Bartkowski
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