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Projekt pn. ,,Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz
infrastrukturY Przystankowej" realizowany w ramach w ramach działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza
TEN-T oŚ priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce programu operacyjnego lnfrastruktura i
Środowisko 2074- 2O2O.

Wszyscy Wykonawcy
WyjaŚnienie treści Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia

DotYczY: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetar8u nieograniczonym
na zadanie pn.: Zadanie nr 1: ,,Przebudowa droglgminnej nr 103987R ul. Fabrycznej w Kolbuszowej''
realizowane w ramach projektu pn.: ,,Budowa Podmiejskiej Kotei Agtomeracyjnej - pKA: Budowa
i modernizacja !inii ko|ejowych oraz infrastru ktury przystankowej''.
Zadanie nr 2: ,,Budowa oświetlenia ulicznego drogl gmlnnej uI. Fabrycznej w Kolbuszowej''
realizowane w ramach projektu pn.: ,,Budowa Podmlejskiej Kolei Aglomeracyjnej - pKA: Budowa
i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej''

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 2020-05-20
r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr zo}ols 100-238785 w dniu
2020-05-25 r,

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

W związku z otrzymanymi pytaniami działając zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (t,j. Dz. lJ, z2Ot9 r. poz. 1843), Zamawiający tj. Gmina Ko|buszowa,
ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, przekazuje treść zapyta ń wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:
dotyczy punktu S|WZ 3.16, W związku z zabezpieczeniem przetargu dwoma wadiami (osobno dla
zadania 1n i osobno dla zadania 2) zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający nie
dopuszcza składania ofert częściowych i obydwie części zadania będą wykonywan e przezjedną firmę.

Odpowiedź:
Zamawiajacy powierdza, że nie dopuszcza mozliwości składania ofert częściowych. Wadium zostało
naliczone osobno dla poszczególnych zadań, niemniej jednak w celu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu dotyczące wadium należy wnieść wadium w kwocie łącznej dla dwóch zadań
tj. 16.500,00 zł.
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