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Kolbuszowa, dnia 02 lipca 2020 r.

Wszyscy Wykonawcy
Wyja5nienia treSci Specyfikacji lstotnych Wa ru nk6w Za m6wienia

Dotyczy: postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w przetargu nieograniczonym
na zadanie pn,: ,,Nadbudowa i przebudowa budynku dworca PKP w Kolbuszowej na dworzec lokalny z

czq5ciq uslugowq i administracyjnq, budowa zadaszenia nad przystankami autobusowymi i placem

manewrowym wraz z niezbqdnq infrastrukturq technicznq" realizowana w ramach projektu pn.: ,,Budowa
Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kotejowych oraz infrastruktury
przystankowei" oraz w ramach projektu pn.: ,,Ograniczenie problem6w spolecznych igospodarczych w
Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych lub przywr6cenie funkcji zdegradowanym terenom i

obiektom wraz z fu nkcjona I nym zagospoda rowaniem ich otoczenia,,.
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Ogloszenie o zam6wieniu zostalo przekazane Urzqdowi publikacji
2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzqdowym Unii Europejskiej
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 zam6wieh publicznych (t.j. oz. U. z 2019 r, poz. 1,843), Zamawiajqcy tj. Gmina Kolbuszowa,
ul. Oborric6w Pokoju 21,,36-100 Kolbuszowa, przekazuje treSi zapytafi wraz z wyja6nieniami:

Pytanie nr 1:

{ Rzedmiarze branzy teletechnicznej ujqto montaz tablic informacyjnych PKP jak
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W przedmiarze bran2y drogowej r6wnieZ znajdujq sie tablice informacyjne w iloSci 4 szt.
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Proszq o informacjq czy sq to te same tablice. JeSli tak to gdzie nalezy je ostatecznie ujq6 (w teletechnice
czy w bran2y drogowej) i w jakiej ilo6ci?

Odpowiedi na pytanie nr 1:
W nawiqzaniu do ilo5ci tablic informacyjnych przedmiar braniy drogowej pozostaje bez zmian.
2 szt. montai do Sciany budynku oraz2szt. na rurze malowanej proszkowo w kotorze RAt 9007.
W braniy teletechnicznej skre6la siq pozycje 4.7 a modyfikuje siq pozycjq 4.G kt6ra przyjmuje nastqpujqce
brzmienie:

Analiza wlasna:
Montai tablicy informacyinej wewnqtrz budynku (dwustronnej) skladajqcej siq z 8szt. monitor6w LCD
(po 4 szt. na kaidq stronq),,bezramkowych" o przeketnej ekranu 32" katdy, zwr6conych plecami do
siebie. Montai na ruszcie stalowym samono6nym kotwionym do posadzki oraz konstrukcji fasady
szklanej. W miejsce postumentu doprowadzi6 rurarz Srednicy 100mm zapewniajEc moiliwo56
doprowadzenia sygnalu analogowego z pomieszczenia 2.4 punktu informacyjnego.
Tablica informacyjna w obudowie z aluminium z btachy perforowanej zapewniajqcej chlodzenie
grawitacyjne malowanei w kolorze RAI 9007. Od strony poczekalni ekrany zabezpieczyd szybq
warstwowe hartowanq ,rwandaloodpornq,, - 1 sztuka.

Pytanie nr 2:
Zabezpieczenie istniejqcych urzqdzef teletechnicznych ORANGE

Odpowiedi na pytanie nr 2:
Zabezpieczenie urzqdzeri - przedmiar rob6t pn. zabezpieczenie istniejqcej kabtiiprzylqcza -Zg.06,2020

Pytanie nr 3:
Zabezpieczenie kolizji kabla do zasilania BIEDRONKI z poszerzonymiwjazdami na dworzec
Odpowiedi na pytanie nr 3:
Zabezpieczenie kolizji kabla - przedmiar rob6t - pn. zabezpieczenie kabla yKy Zg.06.2020.

Pytanie nr 4:
Zabezpieczenie kolizjiSwiatlowodu TELECOM z wjazdem na dworzec.
Odpowiedi na pytanie nr 4:
Zabezpieczenie kolizji Swiatlowodu przedmiar rob6t - pn. zabezpieczenie istniejqcej kabli i przyl*cza -
29.06.2020

Na podstawie art. z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiajacy modyfikuje tre56 SIW w nastepujacy spos6b:
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Przed modyfikacja Po modyfikacji
Pkt. 11.1 lnstrukcji dla Wykonawc6w
Skladanie ofert.
Wykonawca sklada ofertq za po6rednictwem

,,Formularza do zlo2enia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku" dostqpnego na ePUAP
i udostqpnionego r6wniei na miniPortalu
do dnia tO.O7.2O2Or. do godz. 10:00.
Za date przekazania oferty , wniosk6w,
zawiadomie6, dokument6w elektronicznych,
oSwiadczefi lub elektronicznych kopii
dokument6w lub o6wiadczed oraz innych
informacji przyjmuje siq datq ich przekazania na
ePUAP.

O terminie zlo2enia oferty decyduie czas pelnego
przeprocesowania transakcji na Platformie
ePUAP.

Pkt. 11.1 Instrukcii dla Wykonawc6w
Sktadanie ofert.
Wykonawca sklada ofertq za poSrednictwem

,,Formularza do zlo2enia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku" dostqpnego na epUAp
i udostqpnionego r6wnie2 na miniPortalu
do dnia 17.O7.2O2Or. do godz. 1O:00.
Za datq przekazania oferty , wniosk6w,
zawiadomiefi, dokument6w elektronicznych,
oSwiadczed lub elektronicznych kopii
dokument6w lub o$wiadczei oraz innych
informacji przyjmuje siq datq ich przekazania na
ePUAP.

O terminie zlo2enia oferty decyduje czas pelnego
przeprocesowania transakcji na Platformie
ePUAP.

Pkt. 11.3 lnstrukcji dla Wykonawc6w
Otwarcie ofert.

Po uplywie terminu sktadania ofert Zamawiajqcy
pobierze z Platformy ePUAP wszystkie
zaszyfrowane oferty i zapisze je na swoim
komputerze.

Oferty bqdq zaszyfrowane do momentu uplywu
terminu otwarcia ofert.
Z zawartoSciq ofert nie mo2na zapozna(siq przed
uplywem terminu ich otwarcia.
Po uplywie terminu otwarcia ofert miniPortal
udostqpni Zamawiajqcemu,,klucz prywatny"
za pomocE kt6rego Zamawiajqcy odszyfruje
oferty.

Otwarcie ofert nastqpuje poprzez uiycie aplikacji
do szyfrowania ofert dostqpnej na miniPortalu
i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie
i otwarcie ofert za pomocE,,klucza prywatnego".
Otwarcie ofert nastqpi w dniu LO.O7.2O2Or.
o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiajqcego:
u!. Obrofic6w Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa -
pok6j nr 1.

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogq
uczestniczyi w sesji otwarcia ofert.

Pkt. 11.3 lnstrukcji dla Wykonawc6w
Otwarcie ofert.

Po uptywie terminu skladania ofert Zamawiajqcy
pobierze z Platformy ePUAP wszystkie
zaszyfrowane oferty i zapisze je na swoim
komputerze.

Oferty bqdq zaszyfrowane do momentu uplywu
term inu otwarcia ofert.
Z zawarto5ciq ofert nie mo2na zapoznai siq przed
uplywem terminu ich otwarcia.
Po uplywie terminu otwarcia ofert miniportal
udostqpni Zamawiajqcemu,,klLtcz prywatny"
za pomocE kt6rego Zamawiajqcy odszyfruje
oferty.

Otwarcie ofert nastqpuje poprzez u2ycie aplikacji
do szyfrowania ofert dostqpnej na miniportalu
i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie
i otwarcie ofert za pomocq ,,klucza prywatnego".
Otwarcie ofert nastqpi w dniu t7.O7.2O2Or.
o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiajqcego:
ul. Obrofc6w Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa -
pok6j nr 1.

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogq
uczestniczyi w sesji otwarcia ofert.
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