
]h4INA KOLBUS ZAW a
.ii, Obroric6w Pokoju 21

iJ6-100 Kolbuszowa
::i 7.7 22 71 333, fax 77 22 ?Z 939

Nm.8ilff1]ltry.Q,sz
Kolbuszowa, dnia 29 kwietnia 2020 r.

WszYscY WYkonawcY

Wyja(nie nia tre6ci Specyf i kacji lstotnych Waru nk6w Zam6wie nia

Dotyczy: postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego w przetargu nieograniczonym

na zadanie pn.: ,,Nadbudowa i przebudowa budynku dworca PKP w Kolbuszowej na dworzec lokalny

z czq6ciq uslugowq i administracyina, budowa zadaszenia nad przystankamiautobusowymii placem

manewrowym wraz z niezbqdnq infrastrukturq technicznq" realizowana w ramach projektu pn':

,,Budowa podmiejskiei KoleiAglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz

infrastruktury przystankowej" oraz w ramach projektu pn.: ,,Ograniczenie problem6w spolecznych

igospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych lub przywr6cenie funkcii

zdegradowanym terenom i obiektom wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem ich otoczenia"'
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Ogloszenie o zam6wieniu zostalo przekazane Urzqdowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11 marca

2O2O r. oraz opublikowane w Dzienniku urzqdowym Unii Europejskiei 202ols 053-125083 z dnia

16 marca 2O2O r.

Ogloszenie o zam6wieniu - Roboty budowlane

W zwiqzku z otrzymanymi pytaniami dzialajqc zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r'

- Prawo zam6wieri publicznych (t.j. Dz. U. z 2OL9 r. poz. 1843), Zamawiajqcy tj' Gmina Kolbuszowa'

ul. obro6c6w Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, przekazuje tre56 zapyta6 wraz z wyjasnieniami:

Pytanie nr 1:

W zwiqzku z prowadzonym przez Padstwa postqpowaniem przetargowym w zakresie przebudowy

dworca pKfl proszq o wyjasnienie rozbie2no6ci w dokumentacji: w wzorze formularza ofertowego jest

informacja, 2e cenq naleiy przyjq( na podstawie kalkulacji cenowej zawartej w kosztorysie ofertowym

dotqczonym do oferty. Z'kolei-w tnstrukcji dla Wykonawc6w znajduje siq informaila,2e kosztorys

Uproszczony wrcz z tabelq element6w scalonych przekaza6 przed zawarciem umowy' Proszq

o udzielenie odpowiedzi, czy Wykonawca jest zobowiqzany do oferty dolqczyd kosztorys uproszczony'

Odpowiedi na PYtanie nr 1:

trtaie2y zlo2yidokumenty zgodnie z zapisami lnstrukcji dla Wykonawc6w - Rozdziat I SIWZ, tj':

Zgodnie z pkt. L0.5 c tnstrukcli dla wykonawc6w - Rozdzial I slwz do wypelnionego i podpisanego

formularza oferty nale2y dolqczyi: tabelq element6w scalonych - Rozdzial ll slwz'

Zgodnie z pkt. 1-6.5 b lnstrukcji dla Wykonawc6w - Rozdzial I SIWZ - przed podpisaniem
t^-l-

umowy na

piryrnrn" zam6wienia wykonawca przedlo2y Kosztorys Ofertowy zawierajqcy: tabe nt6w
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scalonych oraz kosztorys uproszczony - Rozdziat ll SIWZ'
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