Urząd Gminy w Rewalu
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
Pismo: ID.271.23.01.2011

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 ulic: Sportowej w Śliwnie, Wspólnej w Pobierowie, Plażowej w
Pogorzelicy - Gmina Rewal
Treść zapytań jest następująca :

I 1.
Proszę o niezwłoczne przesłanie w mailu zwrotnym dokumentacji przetargowo - technicznej dla
realizacji części zadania " Przebudowa ulic : Sportowej w Śliwnie, Wspólnej w Pobierowie, Plażowej w
Pogorzelicy" w części dotyczącej wykonania ul. Sportowej w Śliwnie. Strona Bip Państwa urzędu
zawiera uszkodzony plik z dokumentacją.
II 2.
W rozdziale V pkt. 2.1. W zakresie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia
wymagane jest, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem, w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie:
„Wykazał się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej
dwoma robotami budowlanymi polegającymi na budowie/przebudowie dróg, o wartości z podatkiem
VAT nie mniejszej niż 2 mln zł. każda”
Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający uwzględni jako spełnienie w/w warunku posiadanie
referencji wykonania budowy /przebudowy placów, chodników i dróg w jednym zadaniu z kostki
polbruk i kostki granitowej o wartości z podatkiem VAT nie mniejszej niż 2 mln zł. każda, czy tylko
będzie brał pod uwagę referencje dotyczące wyłącznie budowy/ przebudowy dróg.
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Odpowiedzi Zamawiającego.
Ad. I 1
Zamawiający publikuje ponowienie przedmiotową dokumentację – załącznik pn. Dokumentacja
Sliwin bis
Ad. II 2.
Doświadczenie w zakresie budowy/przebudowy placów i chodników, i dróg (zakres łaczny) spełnia
postawiony przez Zamawiającego warunek. Należy jednocześnie podkreślić, że w sytuacji, gdy
wykonawca posiada doświadczenie w wykonywaniu wyłączne chodników, wtedy takie
doświadczenie nie spełni postawionego warunku – z uwagi na odmienną technologię
wykonywania chodników.

Ad. III
1
Zamawiający modyfikuje wzór umowy wpisując datę zakończenia zadania jako 31.05.2012 r.
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Ad.2
Zamawiający posiada stosowne zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
Ad.3
Zapis nie wymaga modyfikacji
Ad. 4
Zwiększenie zakresu wykonywanego zadania możliwe jest jedynie w oparu o przepisy Ustawy, więc zawarcie
w umowie wskazanej klauzuli jest, zdaniem Zamawiającego, bezprzedmiotowe.
Ad.5
Realizacja zadania polegającego na przebudowie ul. Sportowej w m Śliwin odbywać się będzie na podstawie
dokonanego zgłoszenia robót budowlanych w zakres których wchodzi również budowa dwóch studni
chłonnych w terenach zielonych jako składowego elementu pozwalającego na sprawne odprowadzenie wód
opadowych z utwardzonych powierzchni pasa drogowego.
Ad.6
Materiały rozbiórkowe na koszt Wykonawcy należy przewieść na plac składowy w m. Pobierowo. Odległość
wywozu materiałów rozbiórkowych to około 10km.
Ad. 7
Zimowe utrzymanie ulic leży po stronie Zamawiającego.
Ad.8
Elementy rozbiórkowe oraz ich ilości zostały określone w przedmiarze robót.
Ad.9
Projekt budowlany przebudowy ul. Plażowej w m. Pogorzelica został uzgodniony z: Wielkopolską Spółką
Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład gazowniczy w Szczecinie, która to nie stwierdziła kolizji z istniejącą
siecią gazową, Wodociągami Rewal Sp. z o.o., które w przesłanym uzgodnieniu kładą nacisk na konieczność
dostosowania rzędnych pokryw studni kanalizacyjnych oraz skrzynek zasuw wodociągowych do rzędnych
projektowanych nawierzchni, Telekomunikacją Polską Dział Zarządzania Zasobami Sieci w Szczecinie, Enea
Operator Rejon Dystrybucji Gryfice.
Do usuwania drzew i krzewów zlokalizowanych na terenie planowanej inwestycji zgodnie z decyzją o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie
obowiązku uzyskania zezwoleń na ich usuniecie.
Ad.10
Palisada kamienna /surowo łupana, kolor jasno szary/o wymiarach elementu 10x10cm wysokości 40cm,
Ad.11
Istniejące lampy oświetlenia ulicznego (2szt.)zostaną przestawione w ramach zadania własnego
realizowanego przez Gminę.
Ad.12
Wzór ułożenia nawierzchni został przedstawiony w projekcie technicznym, są to wzory boisk sportowych
(trzy rodzaje) powtarzane cyklicznie, rozmieszczone symetrycznie na odcinku od 0+008,32 do 0+119,04,
Zestawienie kolorystyczne:
boisko do piłki nożnej – linie w kolorze szarym, wypełnienie kolor oliwkowy,
boisko do piłki siatkowej – linie w kolorze szarym, wypełnienie kolor czerwony
boisko do piłki ręcznej – linie w kolorze szarym, wypełnienie kolor żółty.
Zjazdy oraz pozostałe powierzchnie wraz z powierzchniami separującymi poszczególne boiska w kolorze
brązowym. Kostka mozaikowa typu Nostalit gr. 8cm
Ad. 13
Zamawiający zezwala na zastosowanie równoważnych rozwiązań – zgodnie z postanowieniami art. 30
Ustawy.
Ad.14
Należy w kalkulacji ofertowej doliczyć koszty montażu elementów małej architektury
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Ad.15
Likwidację /przestawienie/ słupa sieci teletechnicznej wykona Ew własnym zakresie gestor sieci.
Ad.16
Oświetlenie uliczne /tj. kablowa sieć zasilająca, złącza kablowe, fundamenty pod słupy oraz słupy
oświetleniowe/, zostanie wykonane w ramach odrębnych zadań realizowanych przez Gminę.

Za Zamawiającego
Sekretarz Komisji Przetargowej
Tomasz Bartkowski
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