
U Gmlnakolbuszową
uL Obrońców Pokoiu zt,
j6-t o o KoIb uszow a, w oi, P odkarp ackie

GMINA KoLB1,]§ZOWA
ul. Obrońców Pokoltl 21

fu@łL§.{z{gflgu szowa
tel. 17 22 7L 333, fax 17 22 72 939

NIP B14-15,76,2.32

Fundusze
Europejskie
lnfrastruktura i środowisko

Rzeczpospotita
Polska

Unia Europej§lc
Fundusz Spójności

Kolbuszowa, dnia 10 czerwca 2020 r.

Wszyscy Wykonawcy
Wyjaśnie nia treści Specyf ikacj i lstotnych Wa ru n ków Za mówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym

na zadanie pn.: ,,Nadbudowa i przebudowa budynku dworca PKP w Kolbuszowej na dworzec lokalny
z częścią usługową i administracyjnQ, budowa zadaszenia nad przystankami autobusowymi i placem

manewrowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" realizowana w ramach projektu pn.:

,,Budowa Podmlejskiej Kolei Ęlomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz
infrastruktury przystankowej" oraz w ramach projektu pn.: ,,Ograniczenie problemów społecznych
i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych lub przywrócenie funkcii
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
2020r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej2020/5 o98-2324L3 z 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 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U, z 20t9 r. poz. 1843), Zamawiający tj. Gmina Kolbuszowa,
ul. Oborńców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1;

Zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy pkt.27.t.4:
,,...Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiqcych przedmiot IJmowy będzie dokonywane
na podstawie faktury częściowej (wystawionej nie częściej niż raz na kwartał) ifaktury końcowej..."
Prosimy o zmianę zapisów umowy tak aby płatności za faktury częściowe mogły być realizowane
]. raz w miesiącu. Wykonawca aby móc realizować przedmiot zamówienia wg aktualnych zapisów
zmuszony jest do ujęcia w oferęie dodatkowvch kgsztów zwiazanvch z obsługa finansowa inwestvcii
co powoduie wzrost ofeĘv o kllka p!,9.cent. Firmy budowlane niechętnie zawierają umowy
z odroczonymi terminami płatności lub z ograniczeniami związanymi z ilością wystawianych
fu w kwartałach. Standard zasad ręzliczeń w robotach budowlanych to możliwość wystawiana
fu co najmniej t raz w miesiącu z 30 dniowym terminem płatności.

Prosimy o zmianę zapisów wzoru umowy co pozwoli na start większej ilości potencjalnych wykonawców
w przedmiotowym postępowaniu i niższe oferty.
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Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie zmienia warunków w tym zakresie. Przewiduje się fakturowanie ,,nie częściej niż raz
na kwartał".

Pytanie nr 2:

Ze względu na ryczałtowy charakter ceny i wykonania na podstawie projektuproszę o uszczegółowienie
projektu w zakresie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.
Odpowiedź na pytanie nr 2:

lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe wg technologii producenta danego systemu
zabezpieczone dodatkowo folią PE. Typ izolacji- masy bitumiczne oraz szlamy uwzględnione w
przedmiarze robót w pozycji 2.3 robót budowlanych.

Pytanie nr 3:
Proszę o potwierdzenie, że obróbki z blachy tytan-cynk mają zostać wykonane z blachy lakierowanej.
Taka technologia jest niewskazana do tej blachy, ponieważ powłoka ma mniejszą trwałość. l mija się to
z celem ponieważ blacha tytan-cynk patynuje tworząc trwałą powłokę.
Proszę o potwierdzenie, że zamawiający dopuszcza zastosowanie "naturalnej" blachy na obróbki i
obudowy, alternatywnie tam, gdzie wymagany jest kolor dopuści zastosowanie blachy stalowej
powlekanej bądź aluminiowej lakierowanej.
Odpowiedź na pytanie nr 3:

Obudowa okapów dachów z blachy tytanowo-cynkowej,,naturalnej"

Pytanie nr 4:
Proszę o weryfikację i poprawienie opisów i rysunków w dokumentacjiw zakresie odwodnienia dachu
(rynny/rury spustowe). ta sama rynna jest opisowana jako 150mm póżniej !25, po drógiej stronie dachu
75 mm.
Odpowiedź na pytanie nr 4:

Rynny oraz rury spustowe dobrane do ilości wody dla poszczególnych połaci dachowych.

Pytanie nr 5:
Proszę o podanie parametrów igrubości sklejki, do której mają być montowane obróbki/ maskownice
dachu.
Odpowiedź na pytanie nr 5:

Maskownice okapów uwzględnione w przedmiarze robót w dziale 4.5 robót budowlanych
wykonane ze sklejki wodoodpornej grubości ].2mm

Pytanie 6:

Proszę o podanie parametrów itechnologii wykończenia płyt włókno-cementowych okapów.
Odpowiedź na pytanie nr 6:

Płyty włóknocementowe montowane do rusztu poziomego (obudowa okapu) - wykończenie -
malowane dwukrotnie w kolorze białym

Pytanie nr 7:
Znacznik przekroju P1 brak podanej grubości posadzki przemysłowej.
Odpowiedź na pytanie nr 7:

Grubość płyty posadzki przemysłowej znajduje się na rys. AW6
Posadzka przemysłowa, betonowa, utwardzana powierzchniowo metodą DSP (kolor szary
zbliżony do RAL 7035 + węglik krzemu, antypoślizgowość mln R9)jest to górna powierzchnia
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płyty betonowej (płyta C25l30 grubości 15 cm zbrojona włóknem stalowym 50/1 w ilości
20ks/m3). Powierzchnia płyty, przed związaniem, jest zacierana suchą posypką utwardzającą
do głębokości około 3mm.

Pytanie nr 8:
Brak na projekcie wyłazów dachowych
Odpowiedź na pytanie nr 8:

W przedmiarze robót uwzględniono lokalizacje 3 wyłazów dachowych zapewniających dostęp
do przestrzeni strychowej od zewnątrz. Lokalizacja zostanie doprecyzwoana na etapie
wykonawstwa.

Pytanie nr 9:
Prosimy o potwierdzenie wykonania: Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm - podokienniki z blachy powlekanej kolor RAL 9007
Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający potwierdza wykonanie paprapetów zewnętrznychz blachy powlekanej w kolorze
RAL 9007 (grubośó 0,7mm)

Pytanie nr 10:
Proszę o akceptację wykonania elewacji i docieplenia fundamentów ze styropianu typu fasada o
współczynniku lambda analogicznym do wełny (zachowany zostanie współczynnik przenikalności U
przegrody). Zamiana ułątwi prace elewacyjne (boniowanie) iwpłynie korzystnie na koszt inwestycji bez
uszczerbku na jakości i trwałości robót.
Odpowiedź na pytanie nr 10:
Inwestor nie dopuszcza wykonania ocieplenia fundamentów styropianem typu fasada.
Zuwagi na występowanie w budynku dwóch stref pozarawych na osi ,,l1" nie ma mozliwości
zastąpienia izolacji termicznej z wełny mineralnej styropianem w związku z povłyższym
Środkowy ,,wysoki segment'o dla którego przewiduje się okładzinę z deski akylowej
drewnopodobnej (E-1) powinien zostaó ocieplony wełną mineralną. Niższe segmenty budyŃu
w których występuje boniowanie na elewacji mogą zostaó ocieplone styropianem (E-9, E_1l).

Pytanie nr 11:
Elementy małej architektury:
- Ławka MA-O prosimy o podanie parametrów równoważności ławki, podane dane wskazują jednego
producenta.
- Ławka MA-1 jw, czy dopuszczalne jest inne rozwiązanie zamiast boków ze stali nierdzewnej? Czy
zamawiający dopuszcza zastosowanie szeroko stosowanych w przestrzeniach publicznych lawek
betonowych z siedziskiem drewnianym? (rozwiązanie estetyczne, tańsze itrwalsze)
- elementy MA-2, MA-3, MA-6 jak wcześnie, proszę o podanie paramentrów równoważnych doboru
produktów.
Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający nie podziela opinii oferenta. Zamieszczone zdjęcie ma charakter poglądowy.
parametry ławki zostały określone w zestawieniu elementów małej arch.

Pytanie nr t2:
Wyposażenie:
- Postument pod tablicę - zwracamy się z prośbą o przestawienie projektu tablicy w języku brailla
- krzesła z podłokientikiem K0, Kl, K3, stół S-1, S-2, Kanapa F-2. F-3 - wskazane rozwiązania i opis
wskazują konkretnego producenta, prosimy o podanie parametrów równoważności. proszę akceptację
alternatywnego połączenia krzeseł poprze łączniki skręcane do nóżek krzeseł.
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- Meble do siedzenia ruchome (MR1, MR2) - prosze o podanie grubości płyty HPL oraz kolorystyki mebli.
Odpowiedź na pytanie nr t2:
- Opracowanie projektu tablicy w języku Braill'po stronie wykonawcy i należy uwzględnić jego
wykonanie w kosztach dostawy zamówienia.
- Nie dopuszcza się łączenia krzeseł przez skręcanie ze sobą nóżek. Parametry ławki zostały
okreŚlone w zestawienlu elementów małej arch. Przedstawione rozwiązanie z ograniczoną
liczbą punktów podparcia utatwia zachowanie czystości oraz wysoką estetykę.
- Grubość płyty HPL min ].Smm, kolor płyt żótty RAL 1018.

Pytanie 13:
Prozę o wskazanie, które elementy z rozbiórki mają zostać przekazane zamawiającemu, a które
zutylizowa n e przez wykonawcę.
Odpowiedź na pytanie nr 13:

Elementy rozbiórkowe betonowe i bitumiszne oraz podbudowy z kruszyw powinny zostać
przekaza ne Zamawającem u.

Pytanie nr 14:
Czy do montażu murłat zamawiający dopuści wypuszczenie "szpilek" w trakcie betonowania wieńca (w
miejsce wiercenia i montażu na kotwie chemicznej)?
Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający dopuszcza każde rozwiązanie gwarantujące trwałość i siłę połączenia.

Pytanie nr 15:
Czy zamawiający dopuści wykonanie obudowy okapów z kantówek drewnianych w miejsce rur
stalowych?
Odpowiedź na pytanie nr 15:

Tak, jeżeli rozwiązanie przedstawione przez Wykonawcę nie pogorszy parametrów
technicznych (nlezapalność, antykorozyjność)

Pytanie nr 16:
Proszę o podanie parametrów płyt osb deskowania pod membanę zadaszenia peronów.
Odpowiedź na pytanie nr 16:

Płyta osB SF-B gr. 20 mm

Pytanie nr t7:
Proszę o potwierdzenie, że ze względu na ryczałtowy charakter rozliczenia, mając na względzie
nadrzędną wartoŚĆ projektu itreściSIWZ, roboty i materiały nieujęte w projekcie, a które pojawiają się
w przedmiarach nie będą wymagane przez zamawiającego w trakcie realizacji.
Odpowiedź na pytanie nr t7z
Projekt oraz przedmiar robót należy ropztrywać łącznie. Pomimo tego iż przedmiar ma
charakter pomocniczy stanowi doprecyzowanie rozwiązań ujetych w projekcie.

Pytanie nr 18:
Prosimy o akceptację rozwiązania w postaci ościeżnic stałych dla drzwi Rc3 i Rc3.
Odpowiedź na pytanie nr 18:
W dokumentacji projektowej nie znaleziono oznaczenia RC3 dla drzwi.

Pytanie nr 19:
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Szkło w fasadzie bezpieczne w całości fasady? (czy do wysokość 1,1m?) - różnica w opisie technicznym
i rysunku.
Odpowiedź na pytanie nr 19:

Ze względów bezpieczeństwa szło bezpieczne powinno być zastosowane do wysokości min 2m
licząc od powierzchni posadzki. Parametry szklenia zostały określone na rysunkach AW10 oraz
AW11.

Pytanle nr 20:
Czy drzwi automatyczne do fasady są drzwiami ewakuacyjnymi?
Odpowiedź na pytanie nr 20:

Drzwi automatyczne (rozsuwane) nie są drzwiami ewakuacyjnym!.

Pytanle nr 2Lz
1. Prosimy o wyjaśnienie:
- jakie iloŚci białego montażu (ceramika) iarmatury wodociągowej tj. baterii przyjąćdo wyceny: np. w
przedmiarze baterii umywalkowych szt. 14, w projekcie szt. 19.
- ilość pisuarów: w przedmiarze szt. 6, w dokumentacji szt. 2 - która właściwa
- w układach kotłowych: inna ilość np. zaworów odcinających w przedmiarze, inna na zestawieniu
materiałów, jeszcze inna na schematach kotłowni - którą przyjąć do wyceny
- w przedmiarze instalacji grzewczej brak zmiękczacza wody kotłowej
- inne pojemnoŚci podgrzewaczy wody: w przedmiarze V=80l - szt. 1, V=100l - szt.2, wg dokumentacji
V=50l - szt. 2, V=80l - szt. 1

- brak w przedmiarze układów kominowych dla 3 szt. kotłów - w której pozycji wycenić
- układy rozdzielaczowe - szt. 14 - prosimy o wyjaśnienie o jakie elementy instalacji chodzi bo w
dokumentacji rozdzielaczy jest kpl. 6

Odpowiedź na pytanie nr 21:
- należy doliczyć 5 szt. baterii dla umywalek dla osób niepełnosprawnych -suma ].9szt.
- ilość pisuarów - 6 szt.
- armaturę należy przyjąć zgodnie ze schematamitechnologicznymi kotłowni
- instalacje należy napełnić wodą uzdatnioną z uzupełnianiem wody z instalacji wodociągowej.
Nie przewiduje slę zmiękczacza wody,
- rozdzielaczy jest 6 kpl. w instalacji i 1 kpl. w kotłowni - razem 14 szt.


