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DotYczY: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym
na zadanie Pn,: ,,Nadbudowa i przebudowa budynku dworca PKP w Ko!buszowej na dworzec Iokalny
z częŚc!ą usługową i administracyjnQ, budowa zadaszenia nad przystankamiautobusowymi i placem
manewrowVm Wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" realizowana w ramach projektu pn.:
,,Budowa Podmiejskiej KoIei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja Iinii koIejowych oraz
infrastruktury przystankowej" oraz w ramach projektu pn.: ,,Ograniczenie problemów społecznych
i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych tub przywrócenie funkcji
zdegradowanym terenom I obiektom wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem ich otoczenia''.
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Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 15 maja
2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/5 og8-23241,3z dnia 20 maja
2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

W związku z otrzymanymi pytaniami działając zgodnie z art. 38 ust, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r.
- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z2019 r. poz. 1843), Zamawiający tj. Gmina Kolbuszowa,
ul. Oborńców Pokoju 2L,36-LO0 Kolbuszowa, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:
CzY zamawiający jako żaluzje fasadowe dopuszcza lamele typu Z? Proslmy o podanie szczegółów
żaluzji fasadowych.

Odpowiedź na pytanie nr 1:
Profil Żaluzji zewnętrznych Z lub C - montaż do profiti fasadowych, lamele pod kątem 45 stopni,
prześwit g0-5O%.

Pytanie nr 2:
w odpowiedzi na otrzymane odpowiedzi proszę o doprecyzowanie niejasności:
Ad. pyt.3 Czy odpowiedź dotyczy równiez znaczników E-3?
Ad. PYt.6. Proszę w dalszym ciągu o podanie grubości y typu płyty. Czy płyty mają być w jakikolwiek
sposób obrobione przed malowaniem, czy tylko przykręcone?
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Ad. PYt.11 Czy w takim razie zamawiający dopuści wymiary i kształt odbiegający od
zestawieniu?
Ad. PYt.17 Czy w takim razie ilości przedstawione w przedmiarze można uznać za
zamawiającego?
Ad. pyt. ].8 Chodzi o drzwiantywłamaniowe D4.

Ad. pyt,3 Czy odpowiedź dotyczy również znaczników E-3?
Odpowiedź Ad. pyt.3:
Tak, kolorystyka maskownlc okapów z blachy tytanowo -cynkowej (naturatnej) dotyczy oznaczeń na
elewacjach E3 oraz E7.

Ad, PYt,6. Proszę w dalszym ciqgu o podanie grubości i typu płyty. Czy płyty majq być w jakikolwiek
sposób obrobione przed malowoniem, czy tylko przykręcone?
Odpowiedź Ad. pyt.6:
Typ pĘty został określony w przedmiarze robót i wynos! !2,5mm, krawędzie
zfazować w celu uniknięcia ostrych krawędzi.

płyty po cięciu należy

Ad, PYt.ll Czy w takim razie zamawiajqcy dopuści wymiary i kształt odbiegajqcy od podanych
w zestawieniu?
Odpowledź Ad. pyt.11:
Tolerancja wymiarowa nie powinna przekraczać 2%.Propozycje wzorów małej architektury powinny
zostać przedstawione do akceptacj! przez zamawiającego na etapie wykonawstwa.

Ad. PYt,17 Czy w takim razie ilości przedstawione w przedmiarze można uznać za wiqżqce dla
zamawiajqcego?
Odpowiedź Ad. pyt.17:
Tak o ile projekt nie stanowi inaczej.

Ad. pyt. 78 Chodzi o drzwiantywłamaniowe D4.
Odpowiedź Ad. pyt.18:
lnwestor podtrzymuje zastosowanie ościeznicy regulowanej.

Pytanie nr 4!
Zabezpieczenie istniejących urządzeń teletechnicznych MMP
Odpowiedź na pytanie nr 4:
W zał. Przedmiar robót na zakres dotyczący zabezpieczenia infrastruktury podziemnej zgodnie z WT
MUtTlMED|A PoLsKA s.A.
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