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Wszyscy Wykonawcy
Wyja6n ie n ia treSci Specyf i kacji lstotnych Wa ru n k6w Za m6wie n ia

Dotyczy: postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w przetargu nieograniczonym

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

z czqSciq uslugowq iadministracvjn?, budowa zadaszenia nad przystankami autobusowymi i placem

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

,,Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz

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

i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych lub przywr6cenie funkcji

zdegradowanym terenom i obiektom wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem ich otoczenia".

Kolbuszowa, dnia 15 kwietnia 2020 r.

Unia Europejska
Fundusz Sp6jnoici

Fundusze
Europejskie
lnf rastruktura i $rodowisko

Rzeczpospotita
Polska
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Ogloszenie o zam6wieniu zostalo przekazane Urzqdowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11 marca

2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzqdowym Unii Europejskiej 202015 053-125083 z dnia
16 marca 2020 r.

Ogloszenie o zam6wieniu - Roboty budowlane

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

- Prawo zam6wie6 publicznych (t.j. Oz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiajqcy tj. Gmina Kolbuszowa,

ul. Obrofic6w Pokoju 27,36-LOO Kilbuszowa, przekazuje tre6i zapytafi wraz z wyja6nieniami:

Pytanie nr 1:

Zwracam siq do Paristwa z pro5bq o zmianq zapisu umieszczonego w SIWZ dotyczqcq zdania:
Zamawiajqcy nie dopuszcza mo2liwo6ci zlo2enia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem

elektronicznym
NA ZAPIS:

Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwo6ci zlo2enia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym
Na stronie Urzqdu Zam6wiei Publicznych przedstawiona jest opinia uwzglqdniajqca stanowisko
Ministerstwa Cyfryzacji i Polskiej lzby lnformatyki i Telekomunikacji uzyskane przez Prezesa Urzqdu

Zam6wiefl Publicznych pod nazwq:
Dopuszcza lno56,,ska n u oferty" w postepowa niu o za m6wienie publiczne

Odpowiedi na pytanie nr 1:

Zamawiajqcy zgodnie z opiniq Urzqdu Zam6wieri Publicznych uwzglqdniajqcq stanowisko Ministerstwa
Cyfryzacji i Polskiej lzby lnformatyki i Telekomunikacji uzyskane przez Prezesa Urzqdu Zam6wiefi
Publicznych - uzna ofertq pierwotnie sporzqdzonq w postaci papierowej nastqpnie przeksztatconq do
postaci elektronicznej np. poprzez jej zeskanowanie, winno uzna za dokument elektroniczny.



Pytanie nr 2:
jakie powinny byi parametry central wentylacyjnych (wydajno6i, sprqi) w zalqczonej dokumentacji
brak jest tych informacji?

Odpowiedi na pytanie nr 2:

Poni2ej dane jednostki wentylacyjnej:

QNl=1030 mYh
QWl= 860 mYh
H=250 Pa

z odzyskiem ciepta o sprawno6ci min.76%
nagrzewnica elektryczna

QN2=1380 mlh
QW2 = 1130 m1h
H=250 Pa

z odzyskiem ciepla o sprawnoSci min.76%
nagrzewnica elektryczna
Karta doboru urzqdzenia w zalqczniku.

Pytanie nr 3:
w zwiqzku z odpowiedziq Zamawiajqcego niezgodnq z zadanym pytaniem:

,,Pytanie nr 3: W Specyfikacji Technicznej Zamawiajqcy wymaga dla sieci kanalizacji sanitarnej
i deszczowej rur i ksztaltek niekarbowanych, litych wyprodukowanych z PP o sztywnoSci min. SN8.

Czy niezale2nie od rodzaju deklarowanej normy, Zamawiajqcy bqdzie wymagal rur wykonanych z litego,
jednowarstwowego PP bez u2ycia regranulat6w oraz zmodyfikowanego (tzn. spienionego)
polipropylenu? Proszq o jednoznaczne i czytelne potwierdzenie, 2e Zamawiajqcy dopuSci do zabudowy
jedynie rury wykonane z litego polipropylenu, niezaleinie od ilo6ci warstw.

Odpowiedi na pytanie nr 3:
Zastosowai lite ksztaltki PP SN8 do Srednicy 200mm powy2ej dopuszcza siq uiycia ksztaltek z pp
dwuplaszczowych (strukturalnych), u2ycie spienionego polipropylenu nie jest dopuszczalne."

Proszq o klarownq i jednoznacznq odpowiedZ, zgodnie z zadanym pytaniem (pytanie dotyczylo rur
i ksztaltek, za6 odpowiedi Zamawiajqcego ani slowem nie wyja6nia kwestii rur PP).

Doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie nr 3:

Zamawiajqcy dopuszcza u2ycie rur z litego PP jak r6wnie2 ksztaltek, wyklucza zastosowanie
regra nulat6w oraz zmodyfikowa nego (tzn. spienionego) polipropylenu.

Pytanie nr 4:
W zwiqzku z udzieleniem odpowiedzi na pytanie:

,,Pytanie nr 4: W projekcie wystqpujq betonowe studzienki wpustowe fi 500mm. Czy Zamawiajqcy
dopuSci zastosowanie tworzywowych (PP) drogowych studzienek np. Wavin DN 425mm z osadnikiem
wielko6ci 200dm3 (...)etc."

Odpowiedzi na pytanie nr 4: Podtrzymujemy stanowisko utrzymania studzienek betonowych w pasach
jezdnych z uwagi na naprq2enia zwiqzane z ruchem pojazd6w o znaczqcej masie. Poza pasami ruchu
dopuszcza siq rozwiqzania zamienne."
wyjaSniam, 2e studzienki tworzywowe Tegra RG posiadajq KRAJOW{ OCENE TECHNICZN{ Nr IBDiM-
KOT-2018O235 wydanie 2, kt6rajednoznacznie okreSla zakres stosowania wyrobu w zakresie:

2.2.1 ,dr6g publicznych bez ograniczefi,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okre5lonymi w rozporzqdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunk6w technicznych jakim powinny odpowiadai drogi



publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 zezm,l oraz w rozporzqdzeniu Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepis6w techniczno-budowlanych

dotyczqcych autostrad platnych (Dz. U. Nr 12, poz. LL6 ze zm.).

2,2,2 dr6g wewnqtrznych bez ograniczefi,

w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60,

tekst jednolity)

2,2.3 drogowych obiekt6w iniynierskich bez ogranicze6,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okre5lonymi w rozporzqdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunk6w technicznych jakim powinny odpowiadad
drogowe obiekty in2ynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz.735 ze zm.l.

2.2.4 kolejowych obiekt6w iniynieryjnych bez ogranicze6,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreSlonymi w rozporzqdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 10 wrze6nia 1998 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadai
budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz.987)."

W Swietle przedstawionej argumentacji, proszq o wyja6nienie powodu niemo2no6ci zastosowania
studzienek Tegra RG w pasie drogowym.

Odpowiedi na pytanie nr 4:
Takie stanowisko jest podyktowane wieloletnim doSwiadczeniem Zamawiajqcego w zakresie
prowadzonych inwestycji drogowych. W przypadkach zastosowania drogowych studzienek
tworzywowych (PP) w dalszej perspektywie prowadzilo do konieczno6ci wykonywania regulacji oraz

rob6t naprawczych w obrqbie pokrywy.

Pytanie nr 5:

W przedmiarze w pozycji ,,5.3 Pokrycie i obudowa zadaszenia", pozycja 5.3.1 jest podane pokrycie

dachu blachq trapezowq T55 a w projekcie wykonawczym jest podana blacha trapezowa T60.

Jakq nale2y przyjq(, do wyceny?

Odpowiedi na pytanie nr 5:

Dla zadaszenia nale2y przyj4( blachq T60 grubo$ci 0,7mm Stal 5320 - wg projektu wykonawczego
bran2y konstrukcyjnej.

Pytanie nr 5: :

Jak majq wyglqdai rzelby krokodyli (pozycja MA-3)? (w przedmiarze i projekcie jest tylko kr6tki opis
ijeden wymiar)

Odpowiedi na pytanie nr 6:

Rzeiby krokodyli, wzorem Wroclawskich krasnali powinny posiadad proporcje otaz detale
umo2liwiajqce ich wlaSciwq identyfikacje oraz utoisamianie z miastem Kolbuszowa.
KROKODYL I STYL|ZOWANY NA CZtOWTEKA NTOSACEGO WALTZKT,

KROKODYL 2 STOJACY Z WAL|ZKAMI LUB STEDZACY NA WALTZKACH.

Podobne stylizowane figury zostaly zaprojektowane dla miasta 2migr6d (sylwetki smok6w).
Poni2ej inspiracja:



Pytanie nr 7:
Jakie parametry welny nale2y przyjqtprzy ociepleniu Scian i stropodachu? (jaki wsp6lczynnik lambda)

Odpowiedi na pytanie nr 7:

Minimalny wsp6lczynnik przenikania ciepta material6w izolacyjnych dla poszczeg6lnych przegr6d:

dla Sciany fundamentowej )\ nie wiqksza ni2 0,037 W(m.K)
dla ocieplenia Scian 7\ nie wiqksza ni2 0,039 W(m'K)
dla ocieplenia stropodachu )\ nie wiqksza ni|O,O42 W(m.K)

Dla Sciany oddzielenia po2arowego w osi 11 nale2y zastosowai okladzinq spelniajqcq przepisy
przeciwpoiarowe w zakresie palno6ci oraz montaiu zgodnie z kartq technicznq producenta. W celu
unikniqcia zr62nicowania okladziny Sciennej imitujqcej bal ciosany nale2y zastosowad material
przeznaczony do monta2u na ociepleniu z welny mineralnej np. OEM Greinplast lub r6wnowa2ny.

Z uwagi na potencjalne nara2enie elewacji budynku ni2szego z wyprawA elewacyjnq w systemie BSO

w strefie przyziemia na uszkodzenia (akty wandalizmu) oraz wystqpujqce boniowanie nale2y rozwa2ye

zastosowanie plyt z welny mineralnej utwardzanej powierzchniowo lub zastosowanie podw6jnej siatki
do wysokoSci min. 2m.

Pytanie nr 8:
Prosimy o podanie wydajno6ci oraz sprq2u central wentylacyjnych.

Odpowiedi na pytanie nr 8:
Patrz odpowiedi na pytanie nr 2.

Pytanie nr 9:
Prosimy o doprecyzowanie system6w sufit6w podwieszanych
danych.

podanie bardziej szczeg6lowych

MA.4 KfiOKODYLA TKROKODYL
STYLIZOWANY NA CZIOWIEKA
Nros&cEco wALrzKE oRAz DRUGI

sTor4cY z wALrzKAMr/ wALrzKA)

WYMIARY:

H=400-600mm (w pozycji stoiqcei)

KOLORYSTYKA:

Metal - brqz

MATERIAT.Y

Metal * brQz

STYL

lnspirowany krasnalanri z Wroclawia.

LICZBA: 2 sztuki (jeden stojqcy drugi
idqcy) Styl inspirowany krasnalami e Wrociawia.



Odpowiedi na pytanie nr 9:

W projekcie wewnatrz budynku zastosowano sufity podwieszane systemowe kasetonowe o wymiarach
60x60cm na ruszcie stalowym malowanym w kolorze sufitu. W pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych ,,mokrych" wypelnienie z kasetonu odpornego na dzialanie wilgoci. Rodzaj sufit6w
oznaczono na rys. AW 9.

Pytanie nr 10:

Wiem 2e jest ju2 po terminie skladania pyta6, ale mam wielkq proSbq o uzupelnienie dokumentacji
projektowej instalacji elektrycznych o rysunek E5 i E7.

Odpowiedi na pytanie nr 10:

Uzupelniono dokumentacje przetargowq o brakujqce rysunki bran2y elektrycznej (zalEczniki).

Pytanie nr 11:
Pytanie o wySwietlacze informacji pasa2erskiej.

W przedmiarze instalacji teletechnicznej sq wyszczeg6lnione: tablica informacyjna PKP du2a -2szt
i tablica informacyjna PKP mala - 3szt.

Natomiast w "Zestawieniu malej architektury (Ol_PW_Architektura.pdf) jest mowa o 2szt
montowanych wspornikowo do Sciany budynku, oraz2 szt wolnostojqcych na rurze metalowej. Proszq

o informacjq ile i kt6rych tablic nale2y ujqi w wycenie.

Odpowiedi na pytanie nr 11:
Suma tablic informacyjnych 5 sztuk.
Monta2 wspornikowo do Sciany budynku (2 sztuki). Wolnostojqce na rurze metalowej ze stali
nierdzewnej lub malowanej proszkowo na kolor RAL 9007 (2sztuki). Projektowana tablica Swietlna
dwustronna w witrynie fasady szklanej - (1 sztuka), sterowane z punktu INFO. Szczeg6ly montaiu oraz

wyposa2enia wg wzor6w zamieszczonych w zestawieniu malej architektury braniy architektonicznej
Projektu Wykonawczego oraz czq$ci rysunkowej rys. AW3 oraz AW1O ozn. TBS.

Pytanie nr LZz

Brak w dokumentacji parametr6w doboru central wentylacyjnych. Prosimy o zalqczenie kart doboru
central wentylacyJnych lub podanie parametr6w technicznych central wentylacyjnych projektowanych
w inwestycji. '

Odpowiedi na pytanie nr L2z

Patrz odpowiedi na pytanie nr 2

Pytanie nr 13:
Brak w dokumentacji parametr6w doboru wentylator6w dachowych. Prosimy o zalqczenie kart doboru
wentylator6w dachowych lub podanie parametr6w technicznych wentylator6w projektowanych
w inwestycji

Odpowiedi na pytanie nr 13:

W czq6cigraficznej opracowania zawarte sq dane dotyczqce wentylator6w dachowych.
wentylator dachowy z plynnq regulacjq wydajno6ci Q=320 mflh, H=100 Pa

wywietrzak zintegrowany z wentylatorem dachowym Q=1000 mVh, H=130 Pa

Pytanie nr 14:

Proszq o zalqczenie schemat6w technologicznych projektowanych kotlowni wraz z oznaczeniem
niezbqdnego wyposaienia: armatury zabezpieczajqcej, armatury regulacyjnej i odcinajqcej, pomp
obiegowych, $rednic rozdzielaczy.



Odpowiedi na pytanie nr 14:

W zalqczeniu schematy technologiczne uklad6w kotlowych

Pytanie nr 15:

Proszq o podanie typ6w projektowanych zasobnik6w do podgrzewu cieplej wody utytkowej.

Odpowiedi na pytanie nr 15:
pomieszczenie: 1.1 zasobnik stojqcy V=50 dm3
pomieszczenie: 3c.5: zasobnik stojqcy V=50 dm3
pomieszczenie:4.2: zasobnik stojqc V=80 dm3

Pytanie nr 16:
Czy zakres przetargu obejmuje dostawq i monta2 wyposa2enia sanitariat6w zgodnie z opisem, w tym
miqdzy innymi suszarki, pojemniki na papier i rqczniki, dozowniki na mydlo, kosze na Smieci.

Odpowiedi na pytanie nr 15:

Zakres przetargu obejmuje dostawq i monta2 wyposa2enia sanitariat6w. Szczeg6ly precyzuje

PRZEDMIAR ROB6T nr 19902.

Pytanie nr 17:

Proszq o podanie parametr6w doboru pomp cyrkulacyjnych do cieplej wody u2ytkowej.

Odpowiedi na pytanie nr L7:
pomieszczenie: 1.1 pompa cyrkulacyjna q=0,01 l/s, H=0,2 kPa

pomieszczenie: 3c.5 pompa cyrkulacyjna Q=0,01 l/s, H=0,5 kPa

pomieszczenie: 4.2 pompa cyrkulacyjna q=0,05 l/s, H=15 kPa

Pytanie nr 18:
Proszq o podanie wymaganej gruboSci oraz typu izolacji kanat6w wentylacji grawitacyjnej
oraz wentylacji mechanicznej wyposa2onej w wentylatory lazienkowe.

Odpowiedi na pytanie nr 18:

Zgodnie z WT Dz.U z ZOLS poz. L422 wraz z poiniejszymi zmianami. Kanaly za centralq prowadzone

wewnEtrz budynku w temp. dodatniej 4 cm, kanaly przed centralE grubo6ci 10 cm z welny skalnej
z plaszczem z folii aluminiowej.
Kanaty prowadzone na poddaszu i zewnqtrz z pianki kauczukowej grubo6ci 10 cm z plaszczem z blachy
ocynkowanej (tylko na zewnqtrz).

Pytanie nr 19:
Czy w zakresie Wykonawcy jest dostawa i montai zlqcza kablowo-pomiarowego ZK-3/4L?

Odpowiedi na pytanie nr 19:

Zlqcze kablowe ZK-3/4L zostalo zamontowane przez zaktad energetyczny wedlug aneksu bran2y

elektrycznej Rys. E3A z nieistotnymi zmianami wprowadzonymi przez wykonawcq wylonionego w
przetargu przez PGE . Wylqcznik przeciwpo2arowy zamontowano obok zlqcza ZK-314L,

W zalqczeniu schemat zl1cza z wylqcznikiem przeciwpoiarowym.

Pytanie nr 20:
Proszq o okre6lenie wsp6tczynnika dla material6w izolacyjnych (m.in. styropian, styrodur, welna
fasadowa).

Odpowiedi na pytanie nr 20:
Patrz odpowied2 na pytanie nr 7.



Pytanie nr 21,:

Proszq o wyja5nienie czy projektowane Sciany gr. L2 cm mogq zostai wykonane np z cegty modularnej

lub innego pustaka dla Scian dziatowych gr. 12 cm.

Odpowiedi na pytanie nr2lz
Tak o ile zostana spelnione wymagania dotyczqce parametr6w akustycznych miqdzy pomieszczeniami.

Pytanie nr 222

Proszq o wyja6nienie czy Sciany gr. 25 cm mogE zostai wykonane z innego wyrobu ceramicznego
np. pustak MAX.

Odpowiedi na pytanie nr 222

Tak, o ile w analizowanym miejscu nie bqdq wystqpowaly du2e obciq2enia punktowe.

Pytanie nr 23:
Proszq o podanie szczeg6l6w pokrycia z membrany dachowej nad zadaszeniem peronu

Odpowiedi na pytanie nr 232

Zgodnie z opisem przegrody na rysunku AW6. Rozwiqzania szczeg6lowe przyjq(, zgodnie z kartq
technicznq producenta.

Pytanie nr 242

Proszq o uszczeg6towienie obr6bek blachy tytan-cynk w zakresie monta2u i zaklad6w.

Odpowiedi na pytanie nr 24:
Wg sztuki budowlanej oraz zalecefi producenta dla danego systemu.

Pytanie nr 25:
Proszq o potwierdzenie 2e majq zostai wykonane izolacje przeciwwilgociowe a nie przeciwwodne
fundament6q np z masy typu Dysperbit.

Odpowiedi na pytanie nr 25:
lzolacje fundament6w zostaly okre6lone w przedmiarze rob6t nr 2001 rozdzial2.3 oraz2.4.

Pytanie nr 25:
Proszq o wyjaSnienie systemu "siatki architektonicznej", opisane elementy wskazujq jednego
producenta. Proszq o podanie parametr6w r6wnowa2no6ci jakimi ma siq kierowad oferent.
Czy dopuszczalne jest zastosowanie systemu siatki ciqto-ciqgnionej z zachowaniem koloru
pod konstrukcji oraz poda nych pa ra metr6w przezierno5ci?

Odpowiedi na pytanie nr 252

Np. DECO PANEL o wymiarach 120x120cm lub o parametrach r6wnowa2nych. Rys AWDI.

Pytanie nr 27:
Proszq o poprawienie rozbie2no5ciw zakresie odwodnienia (rynny i rury spustowe) pomiqdzy
dokumentacjq rysunkowq a pkt. 5.5 STWIORB.

Odpowiedi na pytanie nr 27t
Do wyceny nale2y przyjq(, rozwiqzania zgodnie z projektem oraz przedmiarem rob6t.

Pytanie nr 28:
Proszq o potwierdzenie, 2e wskazany na rysunku fasady aluminiowo-szklanej biletomat nie wchodzi
w zakres opracowania. Proszq o potwierdzenie, 2e w/w biletomat zostanie dostarczony przez



zamawiajAcego we wlasnym zakresie a jego monta2 odbQdzie sie na niezale2nej konstrukcji

nieingerujqcej w fasadq )pomijajac sam otw6r (o wskazanych wczeSniej wymiarach) w fasadzie,

Odpowiedi na pytanie nr 28:
Biletomat nie wchodzi w zakres opracowania a jego monta2 odbqdzie siq na niezale2nej konstrukcji.

Pytanie nr 29:
Proszq o podanie parametr6w central wentylacyjnych.

Odpowiedi na pytanie nr 29:

Patrz odpowiedi na pytanie nr 2.

Pytanie nr 30:
Wedlug przedmiaru wentylacji wiqkszoS6 pozycji jest zaizolowana termicznie oraz zabezpieczona
plaszczem stalowym - na dachu. Wedlug projektu instalacja jest prowadzona pod stropem
w pomieszczeniu - nie ma instalacji prowadzonej po dachu.

Odpowiedi na pytanie nr 30:
lzolacji kanal6w wentylacyjnych zgodnie z przedmiarem rob6t nr 19911.
W przypadku kanal6w wentylacji mechanicznej wewnqtrz budynku warstwa izolacyjna min. 40mm
Systemowe wywietrzaki dachowe ocieplone za pomocE pianki kauczukowej grubo6ci 10cm.

Pytanie nr 31:
Proszq o podanie parametr6w wentylator6w dachowych - na rzucie parteru jest zaznaczony

wentylator dachowy oraz spos6b zasilania.

Odpowiedi na pytanie nr 31:
Parametry wentylator6w znajdujq siq w czq6ci rysunkowej bran2y sanitarnej / Projekt wykonawczy
budowy wewnetrznej instalacji wentylacji: Rys. PW - SAN - WT- 1.00

Pytanie nr 32:
Proszq o uzupelnienie dokumentacji o wymiary przekroj6w oraz Srednic kanal6w wentylacyjnych.

Odpowiedi na pytanie nr 32:
Srednice poszczeg6lnych kanal6w wentylacyjnych w czq6ci rysunkowej bran2y sanitarnej / Projekt
wykonawczy budowy wewnetrznej instalacji wentylacji: Rys. PW - SAN - WT - 1.00

Pytanie nr 33:
Proszq podad spos6b sterowania urzqdzefi (wywietrzak6w, wentylator6w dachowych, central
wentylacyjnych)

Odpowiedi na pytanie nr 33:
Spos6b sterowania urzqdzefi wentylacyjnych w czq3ci rysunkowej bran2y sanitarnej / Projekt
wykonawczy budowy wewnqtrznej instalacji wentylacji: Rys. PW - SAN - WT - 1.00

Pytanie nr 34:
Proszq o uszczeg6lowienie szklenia Swietlik6w dachowych - brak informacji na rysunkach i opisach.

Odpowiedi na pytanie nr 34:
Szklenie ze szkia bezpiecznego warstwowego samoczyszczEcego: 2 warstwy szkla grubo6ci minimum
5mm wzmocnione warstwE z foli pomiqdzy taflami.



Pytanie nr 35

16. W projekcie elektrycznym jest problem ze schematami. Proszq o potwierdzenie, 2e zamieszczony

schemat rack jest kompletny (wydaje siq byi obciqty). Proszq o przeslanie pelnego schematu

szaf komputerowych.

Odpowiedi na pytanie nr 35:
Patrz odpowiedi na pytanie nr 10.

Pytanie nr 36:

Proszq o informacjq czy oferta systemu tablic informacji pasaierskiej ma zawierai tylko elementy
zawarte w dokumentacji przetargowej tj:
"01_PW_Architektura.pdf
TBS rABLrcA SwTETLNA (wySwrETLAcz TNFoRMAcJT eASAZERSKTEJ) ZAKRES wySwrETLANycH
INFORMACJI

- numer linii
- kierunek jazdy

- czas przyjazdu i odjazdu

- dodatkowe informacje takie jak komentarze dotyczqce przebiegu pracy, op62nie6 czy utrudnieri
na trasie

- zegar pokazujEcy czas rzeczywisty

KOLORYSTYKA OBUDOWY

Stal nierdzewna lub blacha malowana na kolor RAL9007

MATERIAt.

Stal nierdzewna / metal malowany proszkowo

SPOSoB MONTAZU

a)Wspornikowo do 6ciany budynku (2sztuki)

b) Wolnostojqce na rurze metalowej ze stali nierdzewnej lub malowanej proszkowo na kolor RAL9007
(2sztuki)",

"09_PW_l nsta lacje_elektryczne. pdf
SYSTEM INFORMACYJNY

Monitor 24" do obslugisystemu informacji- na dyiurce

Klawiatura i mysz USB - do obslugo komputera systemu informacji

Tablica informacyjna du2a

Tablica informacyjna mala" ?

Je2eli powinien zawierai jeszcze inne elementy np oprogramowanie, serwel switch, integracjq z
systemami PKP itp, proszQ przedstawienie dokumentacji technicznej na ten zakres.

Odpowiedi na pytanie nr 36:
Patrz odpowiedi na pytanie nr 11.

Pytanie nr 37:

Proszq o kartq doboru central wentylacyjnych. Na rzucie i w opisie technicznym nie ma praktycznie

2adnej informacji co do doboru urzqdzenia tj. typ centrali, forma odzysku ciepta, sprq2 dyspozycyjny,

czy urzqdzenie posiada nagrzewnicq powietrza (elektryczna, wodna, na glikol)

Odpowiedi na pytanie nr 37:

Patrz odpowiedi na pytanie nr 2.



Pytanie nr 38:

Proszq o podane karty doboru okapu kuchennego. Na rzucie i w opisie technicznym

nie ma praktycznie 2adnej informacji co do doboru urzqdzenia tj. z jakiego materialu ma byd

wykonany, elementy dodatkowe, Srednica odejSi, ciq2ar, przykladowy producent ijego model

Odpowiedi na pytanie nr 38:

W opinii zamawiajqcego karta doboru urzqdzenia nie jest wymagana. W dokumentacji technicznej

instalacji wentylacyjnej znajduje siq opis dotyczqcy Srednicy kanalu wentylacyjnego oraz parametry

wentylatora. Okap o wymiarach 150x80cm, wykonany ze stali nierdzewnej wyposa2ony

w filtr tluszczowy.

Pytanie nr 39:

W przedmiarze rob6t instalacji wentylacji jest pozycja nr L.23 kt6ra opisuje wykonanie plaszcza

ochronnego na zewnEtrz budynku. Czy ww. ptaszcz jest na pewno wymagany, je6li tak czy ilo56 podana

w przedmiarze nie jest mocno zawy2ona (= 183.12 m2 plaszcza).

Odpowiedi na pytanie nr 39:

Wszystkie kanaly prowadzone w czqSci strychowej i ponad dachem muszE by6 izolowane a na

zewnatrz dodatkowo zabezpieczone prze dzialaniem czynnik6w zewnetrznych. llo6ci przedmiarowe

zostaly dokladnie zbilansowane w poz. 19-23 wentylacji. Potwierdzam ilo56 przedmiarowq.

Pytanie nr 40:

Proszq o udostqpnienie przekroju budynku dla instalacji wentylacji. Przedstawiona dokumentacja nie

pokazuje przebiegu trasy kanat6w wentylacyjnych powy2ej parteru

Odpowiedi na pytanie nr 40:

Przebieg kanal6w wentylacji mechanicznej jest prowadzony pod stropem nad parterem i zostal

przedstawiony w czqSci rysunkowej bran2y sanitarnej / Projekt wykonawczy budowy wewnqtrznej

instalacji wentylacji: Rys. PW - SAN - WT - 1.00

Pytanie nr ALz

W opisie technicznym mamy zapis aby kanaly wentylacyjne izolowai plytami z pianki kauczukowej

gr 10 cm, natomiast w przedmiarze rob6t jest zapis o izolowaniu przewod6w welnq mineralnq

(pozycja L.22,1,.29, i 1.30 ). Proszq o wyja6nienie rozbie2no6ci

Odpowiedi na pytanie nr 41:

Patrz odpowiedi na pytanie nr 18.

Pytanie nr 422

Czy zamawiajqcy potwierdza ( zgodnie z projektem i opisem technicznym ) 2e odprowadzenie skroplin

z klimatyzator6w bqdzie mo2na odprowadzii grawitacyjne - bez koniecznoSci zastosowania pompek

skroplin

Odpowiedi na pytanie nr 422

Tak



Pytanie nr 43:

Proszq o informacjq czy moce chlodnicze klimatyzator6w podanych w projekcie sq mocami

nominalnymi czy maksymalnymi?

Odpowiedi na pytanie nr 43:

Moce chlodnicze sQ mocami klimatyzator6w zabezpieczajqcymi potrzebnq moc chlodniczq
pomieszczenia. Podane moce sE maksymalnymidla pomieszczenia a nominalnymidla klimatyzator6w.

Pytanie nr 44:

Na lewej czq$ci budynku tj. miqdzy osiami 1.1 i 11 zastosowano wentylacjq wyciqgow1 poprzez

wentylatory dachowe i wentylacjq grawitacyjnq. Czy projekt (wentylacyjny lub architektoniczny)
zawiera wentylacjq nawiewnq do rekompensaty powietrza. lloSC powietrza wyciqganego jest do56

duia aby wentylacja nawiewna byla zapewniona np. przez infiltracjq przez nieszczelnoSci

Odpowiedi na pytanie nr 442

Nawiew powierza zapewnione przez nawiewniki higrosterowane w kwaterach uchylnych okien

zamontowanych w fasadach szklanych FL orazF2.

Dla pomieszczed przewidziana jest wentylacja grawitacyjna. W celu przewietrzania wspomagana jest

wentylacjq mechanicznq.

Pytanie nr 45:

Czy w pomieszczeniu kuchni i Bar sala ( L.2 i 1.3 ) zapewniono wentylacjq nawiewnE, niezbqdnq

do poprawnych warunk6w pracy.

Odpowiedi na pytanie nr 45:

TAK. Nawiew powierza powinien zostai zapewniony przez dodatkowe nawiewniki higrosterowane
w zestawie DZA5 oraz pruez drzwi z sqsiednich pomieszczefi. Wentylacja pracowai bqdzie

w podci5nieniu.

Pytanie nr 46:

Proszq o wyra2enie zgody na mo2liwoSi zamiany klimatyzator6w o indeksie MMK-AP_MH-E na MMK-
AP_HP-E, poniewa2 poprzednie wyszly z produkcji i sq ju2 niedostqpne.

Odpowiedi na pytanie nr 45:
Jest mo2liwa zamiana urzqdze6 pod warunkiem zachowania parametr6w nie gorszych ni2 przyjqtych

w projekcie pierwotnym.

Pytanie nr 472

Proszq o wiqcej informacji na temat wymagaf tablic Swietlnych:
- lle liniima byi jednocze6nie wy6wietlanych - jedna?
-Z jakiej odlegloSci ma byi odczyt? Jakiej wysokoSci znaki?
-Czy na tej samej tablicy maja byi dwie kolumny - czas przyjazdu i odjazdu
-Po ile znak6w ma byi w wierszu dla: numer linii, kierunek jazdy, czas przyjazdu i odjazdu
- dodatkowe informacje takie jak komentarze dotyczqce przebiegu trasy, op62nief czy utrudniefi
na trasie
- gdzie majq by6 umieszczone tablice



Odpowiedi na pytanie nr 472

Patrz odpowiedl na pytanie nr 2.

Liczba wy6wietlanych jednocze6nie linii z informacjq 4szt. + dodatkowa informacja

Montai tablic Swietlnych na wysokoSci 3m wielko6i liter powinna zapewnia6 czytelno6i do 10m.

lnformacja odno6nie czasu odjazdu jest wystarczajqca.

Pytanie nr 48:

Proszq o padanie parament6w figurki krokodyl,

Odpowiedi na pytanie nr 48:

Patrz odpowiedi na pytanie nr 5.

Pytanie nr 49:

Prosimy o schemat systemu informacji pasa2erskiej PKP - tablice informacyjne, system naglo6nienia,
serwery, sta nowiska operator6w.

Odpowiedi na pytanie nr 49:

lnformacje znajdujq siq w dokumentacji rysunkowej bran2y architektonicznej rys.AW3 oraz

elektrycznej (slaboprqdowej) E3, E4.

Stanowisko operatora znajduje siq w punkcie sterowania w pom. 2.4. Okablowanie sterujqce

urzqdzeniami naglo6nienia oraz informacji wizualnej powinno zostai doprowadzone do jednostki

komputerowej usytuowanej w zabudowie meblowej oznaczonej L-l.

Zgodnie z art.38 ust.4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wiefi publicznych (t.1. Oz. U.

220L9 r. poz. LS43lZamawiajqcy, tj. Gmina Kolbuszowa, ul. Obroic6w Pokoju 21,36-LOO Kolbuszowa

Modyfikuie tre56 Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia sporzqdzonej w postqpowaniu
o udzielenie zam6wienia publicznego:

Przed modyfikacjq Po modyfikacji

lnstrukcja dla Wykonawc6w - pkt. 10.1

Ofertq sporzqdza siq:
- w jednym egzemplarzu,
- zzachowaniem postaci elektronicznej,
- w oryginale,
- w formacie danych okre5lonym w
Rozporzqdzeniu Rady Ministr6w z dnia t2
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram

lnteroperacyjno6ci, minimalnych wymagari dla
rejestr6w publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej otaz minimalnych
wymagari d la system6w teleinformatycznych.
W szczeg6lno6ci Zamawiajqcy dopuszcza
nastqpujqce formaty przesyla nych da nych : .docx,
.doc, .pdf, .jpg, .xls, .xml, .XAdES, .PAdES .zip, .72.

Ofertq podpisuje siq kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Zamawiajqcy nie dopuszcza
moiliwo5ci zloienia skanu oferty opatrzonej
kwalifi kowanym pod pisem elektronicznym.

lnstrukcja dla Wykonawc6w - pkt. 10.1

Ofertq sporzqdza siq:
- w jednym egzemplarzu,
- zzachowaniem postaci elektronicznej,
- w oryginale,
- w formacie danych okre6lonym w
Rozporzqdzeniu Rady Ministr6w z dnia t2
kwietnia 2OL2 r. w sprawie Krajowych Ram

lnteroperacyjno6ci, minimalnych wymagad dla
rejestr6w publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oruz minimalnych
wymaga fi dla system6w teleinformatycznych.
W szczeg6lno6ci Zamawiajqcy dopuszcza
nastqpujqce formaty przesylanych danych: .docx,
.doc, .pdf,.jpg, .xls, .xml, .XAdES, .PAdES .zip,.7Z.

Ofertq podpisuje siq kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Zamawiajqcy dopuszcza
moiliwo56 zloienia skanu oferty opatrzonej
kwalifi kowanym podpisem elektronicznym.



Ofertq podpisuje osoba upowa2niona do

reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formq
reprezentacji Wykonawcy okreSlonq w rejestrze
lub innym dokumencie, wlaSciwym dla danej
formy organizacyjnej Wykonawcy albo
upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy.

Spos6b zlo2enia oferty, w tym zaszyfrowania
oferty opisany zostal w Regulaminie korzystania
z miniPortalu.

Ofertq podpisuje osoba upowa2niona do

reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formq
reprezentacji Wykonawcy okre6lonq w rejestrze
lub innym dokumencie, wla6ciwym dla danej
formy organizacyjnej Wykonawcy albo
upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy.

Spos6b zlo2enia oferty, w tym zaszyfrowania
oferty opisany zostal w Regulaminie korzystania
z miniPortalu.

lnstrukcja dla Wykonawc6w - pkt. 11.1

Skladanie ofert.

Wykonawca sktada ofertq za po6rednictwem

,,Formularza do zlo2enia, zmiany, wycofania

oferty lub wniosku" dostqpnego na ePUAP i

udostqpnionego r6wnie2 na miniPortalu

do dnia 2!.O4.2O2OI. do godz. 10:00.

Za datq przekazania oferty , wniosk6w,

zawiadomie6, dokument6w elektronicznych,

o6wiadczeri lub elektronicznych kopii

dokument6w lub o5wiadczei oraz innych

informacji przyjmuje siq datq ich przekazania na

ePUAP.

O terminie zlo2enia oferty decyduje czas pelnego
przeprocesowania transakcji na Platformie
ePUAP.

lnstrukcia dla Wykonawc6w - pkt. 11.1

Skladanie ofert.

Wykonawca sklada ofertq za po6rednictwem

,,Formularza do zlo2enia, zmiany, wycofania

oferty lub wniosku" dostqpnego na ePUAP i

udostqpnionego r6wnie2 na miniPortalu

do dnia 04.05.2020n do godz. 10:00.

7a datq przekazania oferty , wniosk6w

zawiadomiefi, dokument6w elektronicznych,

oSwiadczei lub elektronicznych kopii

dokument6w lub o6wiadczeri oraz innych

informacji przyjmuje siq datq ich przekazania na

ePUAP.

O terminie zloienia oferty decyduje czas petnego
przeprocesowania transakcji na Platformie
ePUAP.

lnstrukcja dla Wykonawc6w - pkt. 11.3

Otwarcie ofert.

Po uplywie terminu sktadania ofert Zamawiajqcy

pobierze z Platformy ePUAP wszystkie

zaszyfrowane oferty i zapisze je na swoim

komputerze.

Oferty bqdq zaszyfrowane do momentu uplywu

terminu otwarcia ofert.
Z zawartoiciq ofert nie mo2na zapoznad siq

przed uplywem terminu ich otwarcia.

Po uplywie terminu otwarcia ofert miniPortal

udostqpni Zamawiajqcemu ,,klucz prywatny" za

po mocE kt6 rego Za m awiajqcy od szyf ruje ofe rty.

Otwarcie ofert nastqpuje poprzez u2ycie aplikacji

do szyfrowania ofert dostqpnej na miniPortalu i

dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i

lnstrukcja dla Wykonawc6w - pkt. 11.3

Otwarcie ofert.

Po uplywie terminu skladania ofert Zamawiajqcy

pobierze z Platformy ePUAP wszystkie

zaszyfrowane oferty i zapisze je na swoim

komputerze.

Oferty bqdq zaszyfrowane do momentu uptywu

terminu otwarcia ofert.
Z zawartoSciq ofert nie mo2na zapoznat siq przed

uplywem terminu ich otwarcia.

Po uplywie terminu otwarcia ofert miniPortal

udostqpni Zamawiajqcemu ,,klucz prywatny" za

po m ocE kt6 rego Za m awiajqcy od szyfruje oferty.

Otwarcie ofert nastqpuje poprzez u2ycie aplikacji

do szyfrowania ofert dostqpnej na miriiPortalu i
dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i



otwarcie ofert za pomocE ,,klucza prywatnego".

Otwarcie ofert nastqpi w dniu 21,04,2020 o
godz.12:00

w siedzibie Zamawiajqcego: ul. Obrofc6w
Pokoju 21, 35-100 Kolbuszowa - pok6j nr 1.

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogq

uczestniczyi w sesji otwarcia ofert.

otwarcie ofert za pomoca,,klucza prywatnego".

Otwarcie ofert nastqpi w dniu 04.05.2020r.

o godz. 12:00

w siedzibie Zamawiajqcego: ul. Obrofc6w
Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa - pok6j nr 1.

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogq

uczestniczyd w sesji otwarcia ofert.

Jan Zubq


