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Kolbuszowa, dnia 29 maja 2020 r.

Wszyscy Wykonawcy
Wyja5nienia tre5ci Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia

Dotyczy: postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w przetargu nieograniczonym
na zadanie pn.: ,,Nadbudowa i przebudowa budynku dworca PKP w Kolbuszowej na dworzec lokatny
z czqSciq uslugowq i administracyjnq, budowa zadaszenia nad przystankamiautobusowymi i placem

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

,,Budowa Podmieiskiei Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja !inii kotejowych 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 funkcjonatnym zagospodarowaniem ich otoczenia".
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Ogloszenie o zam6wieniu zostalo przekazane Urzqdowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 15 maja
2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzqdowym Unii Europejskiej 2020/5 O9g-Z3Z4t3z dnia 20 maja
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 zam6wiefi publicznych (t.j. Dz. l). z 2OL9 r. poz. t8431, Zamawiajqcy tj. Gmina Kolbuszowa,
ul. Oborfic6w Pokoju 2t,36-700 Kolbuszowa, przekazuje tre6i zapytafi wraz z wyja6nieniami:

Pytanie nr 1:

Jaki zakres (ilo$i rob6t) przyjqi do wyceny rob6t w przypadku rozbie2no6ci pomiqdzy dokumentacjq
projektowq, a przedmiarem rob6t? czy skorygowa6 ilo6c, dopisac pozycjq kosztorysowq?

Odpowiedi na pytanie nr 1:
Wykonawca mo2e przyjqi do wyceny skorygowane ilo6ci lub dopisad pozycje kosztorysowe. Je2eli uzna,
2e taka korekta ma istotny wplyw na cene oferty, powinien w takiej sytuacji zwr6cit, siq do
Zamawiajqcego o wyjaSnienie rozbie2noSci pomiqdzy dokumentacjq projektowq a przedmiarem.

Pytanie nr 2:
Prosimy o potwierdzenie, 2e do zlo2enia kosztorysu ofertowego (jeden z zalqcznik6w wymieniony
w projekcie umowy) - bqdzie zobowiqzany Wykonawca, kt6rego oferta zostanie, jako najkorzystniejsza.
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Odpowiedi na pytanie nr 2:
Zgodnie z pkt. t0.5c lnstrukcji dla Wykonawc6w (Rozdzial I SlWz) do oferty naleiy dotqczyi tabelq
element6w scalonych - Rozdzial ll SIWZ.

Na podstawie pkt.: 16.5 lnstrukcji dla Wykonawc6w (Rozdzial I SIWZ) przed podpisaniem umowy
na przyznane zam6wienia wykonawca: przedlo2y kosztorys Ofertowy zawierajqcy: tabelq element6w
scalonych oraz kosztorys uproszczony - Rozdzial ll SIWZ.

Pytanie nr 3:
W zwiqzku z bardzo du2ym zakresem rob6t ( ilo6ci pozycji kosztorysowych) oraz terminem skladania
ofert - prosimy o udostqpnienie przedmiar6w rob6t w wersji ath lub xml - (najlepiej w mo2liwie kr6tkim
terminie).

Odpowiedi na pytanie nr 3:
W zalqczeniu plikiw formacie ath.
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