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Dotyczy: postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w przetargu nieograniczonym

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

z czq6ciq uslugowq iadministracvjn?, budowa zadaszenia nad przystankamiautobusowymii placem

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

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

infrastruktury przystankowej" 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 otoczenial
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Ogloszenie o zam6wieniu zostaio przekazane Urzqdowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11 marca

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

Ogloszenie o zam6wieniu - Roboty budowlane

W zwiqzku z otrzymanymi pytaniami dzialajqc zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r.

- Prawo zam6wied publicznych (t.j. Dz. U. z 2OL9 r. poz. 1843), Zamawiajqcy tj. Gmina Kolbuszowa,
ul. Obro6c6w Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, przekazuje tre56 zapytaf wraz z wyja6nieniami:

Pytanie nr 1:

Jaki rodzaj systemu informacji pasa2erskiej ma byi zabudowany. CSDIP czy PDP?

Odpowiedi na pytanie nr 1:

lnwestor nie posiada informacjiodno6nie mo2liwo6cizapewnienia lrodla sygnalu.

Zabudowa systemu dynamicznej informacji pasaierskiej nie jest przedmiotem realizacji zadania.

Pytanie nr 2:

Poproszq o opis system6w niskoprqdowych

Odpowiedi na pytanie nr 2:

lnstalacje niskoprqdowe zostaty przedstawione w czq6ci elektrycznej projektu wykonawczego bran2y

elektrycznej oraz w czq6ci rysunkowej rys. AW3 oraz AW10 bran2y architektonicznej.

Pytanie nr 3:

Poproszq o projekt obiektowy z lokalizacjq element6w informacji pasa2erskiej

Odpowiedi na pytanie nr 3:

Suma tablic informacyjnych 5 sztuk sterowanych z punktu tNFO.

fl
n RzeczDosDotita

I Potska



Szczeg6ly monta2u oraz wyposa2enia tablic informacyjnych wg wzor6w zamieszczonych w zestawieniu

malej architektury bran2y architektonicznej Projektu Wykonawczego. Lokalizacja element6w

wyposa2enia (glo6niki, tablice, jednostka komputerowa) znajduje siq w czq6ci rysunkowej rys. AW3

oraz AW10

Pytanie nr 4:

Proszq o informacjq na jakich wytycznych PKP S.A. ma byi zabudowany router GSM, urzqdzenia

aktywne swiche,

Odpowiedi na pytanie nr 4:

Jednostka komputerowa usytuowana w punkcie informacyjnym pom. 2.4. posiada zlEcze internetowe
oraz wewnqtrznq sied strukturalnq. Wielko6i jednostki powinna zapewni6 moiliwoSd jej rozbudowania
o dodatkowe elementy pozwalajqce na jej komunikacje z urzqdzeniami systemu informacyjnego

Pytanie nr 5:

Gdzie ma byd usytuowany panel operatora informacji pasa2erskiej na dworcu czy w obiekcie PLK?

Odpowiedi na pytanie nr 5:

Stanowisko dotyczqce informacji pasa2erskiej znajduje siq w pom. 2.4. Docelowo do tego miejsca
powinna byi moiliwo66 doprowadzenia irodla sygnatu.

Pytanie nr 5:

Uzgodnienie z PLK na zabudowq Systemu lnformacji pasa2erskiej,

Odpowiedi na pytanie nr 6:

lnwestor nie posiada takiego uzgodnienia. System informacji pasa2er6w na styku z PLK nie jest

przedmiotem niniejszego zam6wienia.

Pytanie nr 7:

Kto jest wla6cicielem urzqdzef zabudowanych na peronie do wygtaszania informacji pasaierskiej, PLK

czy Telkol?

Odpowiedi na pytanie nr 7:

W chwiliobecnej budynek nie posiada urzqdzeft slu2qcych do wyglaszania informacji pasa2erskiej.

Urzqdzenia znajdujq siq na peronie.
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