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Wszyscy Wykonawcy
WyjaSnienia tre5ci Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia

Dotyczy: postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w przetargu nieograniczonym

na zadanie pn.: ,,Nadbudowa i przebudowa budynku dworca PKP w Kolbuszowei na dworzec lokalny
z czq6ciq uslugowq i administracyjna, budowa zadaszenia nad przystankami autobusowymi i placem

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

,,Budowa Podmiejskiej KoleiAglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kotejowych oraz
infrastruktury przystankowej" oraz w ramach projektu pn.: ,,Ograniczenie probtem6w spolecznych

i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych lub przywr6cenie funkcji
zdegradowanym terenom i obiektom wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem ich otoczenia".

Kolbuszowa, dnia 28 kwietnia 2020 r.
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Ogloszenie o zam6wieniu zostato przekazane Urzqdowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11 marca
2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzqdowym Unii Europejskiej 202015 053-125083 z dnia
1.6 marca 2020 r.

Ogloszenie o zam6wieniu - Roboty budowlane

W zwiqzku z otrzymanymi pytaniami dzialajqc zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia ZOO4 r.
- Prawo zam6wief publicznych (t.j. Oz. t). z 2079 r. poz. 1843), Zamawiajqcy tj. Gmina Kolbuszowa,
ul. Obrodc6w Pokoju 2L,36-LOO Kolbuszowa, przekazuje tre56 zapyta fi wraz z wyja6nieniami:

Pytanie nr 1:
Proszq o podanie parametr6w wentylator6w dachowych - na rzucie parteru jest zaznaczony
wentylator dachowy oraz spos6b zasilania. (np. wentylator od okapu)

Rzeczpospolita
I Potska



Odpowiedi na pytanie nr 1:
Parametry wentylator6w w pom. 1.3 przedstawione sq na rysunku rzutu parteru dotyczqcego uklad6w
wentylacyjnych (rysunek w zalqczeniu) odp.1,2,4, Kolbuszowa_PKP_SAN-WT_parter_PW_04-2020.
Zasilanie wentylator6w jednym wylqcznikiem z funkcjq przelqczania pracy wentylator6w. Wlqczenie
wentylatora z okapu powoduje wylqczenie wentylatora wentylacjio96lnej w pomieszczeniu.
Wylqczenie wentylatora z okapu powoduje wlqczenie wentylatora wentylacji o96lnej w pomieszczeniu.

Pytanie nr 2:

Proszq o uzupelnienie dokumentacjio wymiary przekroj6w oraz Srednic kanal6w wentylacyjnych. (Jaki

wymiar majq tlumiki redukcje itd.)
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Odpowiedi na pytanie nr 2:

Wymiary i przekroje kanal6w itlumik6w przedstawione sq na rysunku rzutu parteru dotyczqcego
uklad6w wentylacyjnych (rysunek w zalqczeniu) odp.1,2,4, Kolbuszowa_PKP_SAN-WT_parter_PW_04-
2020.
Pytanie nr 3:
Proszq podai spos6b sterowania urzqdzef (wywietrzak6w, wentylator6w dachowych, central
wentylacyjnych)- Kanal zakoriczony wywietrzakiem zgodnie z legendq jest tam wentylator dachowy
higrosterowa I ny - hybrydowy

Odpowiedi na pytanie nr 3:
Wentylacja pomieszczei sanitariat6w z wentylatorami wspomagajqcymi wlqczana jest wylqcznikiem
o6wietlenia z op62nieniem czasowym min. 10 minut.
Wentylacja pomieszcze6 wywietrzakami zespolonymi z wentylatorami dachowymi pracuje
grawitacyjnie. W przypadku konieczno5ci przewietrzania pomieszczenia wylqcznikiem wlqczane sq
wentylatory zespolone.
Uktady z centralami wentylacyjnymi uruchamiane sq wylqcznikami gt6wnymi dla danego ukladu wraz
z zalqczaniem pracy wentylator6w w sanitariatach.
W ukladach wentylacyjnych nie ma wentylator6w higrosterowalnych a jedynie wentylatory zespolone z

wywietrza ka mi grawitacyjnym i, wspomagajqcymi ich pracq.

Pytanie nr 4:
Proszq o przedstawienie bilansu powietrza w poszczeg6lnych pomieszczeniach. Np. pomieszczenie 3c.4
sq opisane 3x 70m{h czy w pomieszczeniu wydajno5d wynosilqcznie 2tOm3/h ? Sq 4 kratki a 3 opisy
wydajnoSci.
Odpowiedi na pytanie nr 4:
Bilans powietrza przedstawiony jest na rysunku rzutu parteru dotyczqcego uklad6w wentylacyjnych
(rysunek w zalqczeniul odp.1,2,4, Kolbuszowa_PKp SAN-WT_parter_pW_O4-2O2O
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Pytanie nr 5:
Konieczne jest wyposa2enie klimatyzacji w oprogramowanie sterujqce z mo2liwo6ciq rozdzialu koszt6w
energii?
Odpowiedi na pytanie nr 5:
Urzqdzenia klimatyzacji muszE byi wyposa2one w niezbqdne moduly umo2liwiajqce rozdzial zu2ycia
energii na poszczeg6lne pomieszczenia.

Pytanie nr 6:
W czq5ci architektonicznej zaprojektowane zostaly wycieraczki systemowe w ramce z aluminium
(wewnqtrzne i zewnqtrzne). Brak informacji jaki wklad ma zastosowany wewnEtrz i jaki na zewnEtrz
budynku. Dodatkowo po zasiqgniqciu informacji od producent6w wycieraczek, wskazujq oni na fakt ie
wycieraczki w ramkach aluminiowych mogq szybko ulegad zu2yciu i zniszczeniu przy u2ytkowaniu



intensywnym na obszarze dworca (du2y ruch pieszy, baga2e na k6lkach itp.). W zwiqzku z tym prosimy.

W zwiqzku z powy2szym prosimy o dopuszczenie zastosowanie wycieraczek zewnqtrznych z krat
stalowych serotowanych oraz wycieraczki wewnqtrzne z maty gumowej a2urowych. Obie montowane
w wnqkach posadzki w ramach stalowych.

Odpowiedi na pytanie nr 5:

Wycieraczki podlogowe z elementami czyszczecymi {wewnqtrzne} w postaci szczotek i

wkladami osuszajqcymi osadzonymi w aluminiowych profilach. Poiqczenie obydwu
element6w umo2liwia czyszczenie obuwia z blota, Sniegu , a tak2e osuszanie z wilgoci.
Wktady osuszajEce odporne sE na Scieranie, wygniatanie, dobrze absorbujq wi19o6.

Wycieraczki systemowe zewnetrzne z gumowymi wktadami czyszczqcymi i szczotkami
osadzonymi w profilach aluminiowych. Potqczenie obydwu element6w umo2liwia skuteczne
czyszczenie obuwia z blota, Sniegu.

Calo6i tqczona przy pomocy nierdzewnych lin stalowych. Przeznaczone do wej6i o du2ym
natq2eniu ruchu pieszych jak r6wnie2 rqcznych w6zk6w transportowych.

Monta2: we wpuScie o odpowiedniej gtqbokoSci na podto2u w profilowanej ramie
aluminiowej, kolorystyka szczotek, wktad6w, szara.

Pytanie nr 7:
Proszq o podanie wymaganych parametr6w zamk6w wrzutowych.
Odpowiedi na pytanie nr 7:

Zamek wrzutowy z moiliwoSciq przystosowania do nominal6w 1 oraz 2zl (pojemnoSd u2ytkowa min.
200 szt.) obudowa oraz wyposa2enie wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej o wysokiej
odporno5ci na uszkodzenia mechaniczne bez mo2liwo6ci blokady od wewnqtrz pomieszczenia.

Pytanie nr 8:
Proszq o ponowne przeanalizowania pytania nr26z odpowiedzi z dnia 15 kwietnia 2020. Prosili6my o
podanie w formie opisowej wymaganych parametr6w "siatki architektonicznej" wraz z podaniem
parametr6w r6wnowa2no6ci, kt6re bqdzie zamawiajqcy bral pod uwagq podczas zatwierdzania
materialu w trakcie realizacji, typu:

- material i kolorystyka
- przezierno6i
- technologia wykonania (siatka ciqto-ciqgniona, panele zgrzewane itp....)

Rysunek zamieszczony w dokumentacji projektowej, wtaz z nazwami wlasnymi systemu oraz typ
panelu z odp. 26 wskazuje jednoznacznie producenta i produkt. Ze wzglqdu na zasady
konkurencyjno6ci zwracamy siq do zamawiajqcego o podanie parametr6w jakie ma spelniad w/w
material.
Odpowiedi na pytanie nr 8:
PRAM ETRY SIATKI ARCH ITEKTON ICZN EJ

- material i kolorystyka stop cynku i aluminium waga 5,3 kg/m2, standardowe wykoficzenie
powierzchni: powloka jasno szara p6lmat lub malowane proszkowo kolor RAL 9005
- przezierno6C - prze6wit76,5% profile r6wnolegle szczelina s = 15,5mm
- technologia wykonania - panele zgrzewane elektrooporowo

Pytanie nr 9:
W zakresie Scie2ek prowadzqcych oraz p6l uwagi przedmiar budowlany zawiera zani2onq warto66
obmiaru, nie uwzglqdnione zostaty Scie2ki i pola znajdujqce siq na zewnqtrz budynku (oraz brak w
przedmiarze rob6t zewnqtrznych). Prosimy o poprawienie obmiar6w Dodatkowo zwracamy siq o
projekt tablicy informacyjnej zawierajqcy wymagane przez zamawiajqcego schematy Scie2ek i pola
informacyjne w jqzyku Braille'a.



Odpowiedi na pytanie nr 9:

W celu uwzglqdnienia ww. zakresu rob6t uzupelnia siq przedmiar rob6t,,Przedmiar 2004 Przebudowa
Dworca PKP Kolbuszowa - PLACE, DROGI, CHODNIKI PKA kwal.pdf" o pozycje nr:4.4 i .5 (w dziale 4.

,,Chodnikiz kostki brukowej betonowej igranitowej" o brzmieniu zgodnie z zafqcznikiem:
odp. 9 Przedmiar 2004 Przebudowa Dworca PKP Kolbuszowa - PLACE, DROGI, CHODNlKl...pdf

W przedmiarze 2003 Poz. L.7.t zmienia siq tre$i opisu kt6ra przyjmuje postad
Analiza wlasna - dostawa i monta2 wyposa2enia - POSTUMENT POD TABLICE INFORMACYJNA W JEZYKU

BRAILLE'A WRAZ z TABLICA (ozn. POS-1)

WYMIARY CAT.KOWITE:

H= 1200mm
Hzgiqcia =900
S= 550mm
KOLO RYSWKA: sta I n ierdzewna
MATERIAIY Rura kwadratowa 40x40mm stal nierdzewna

Projekt metalowej tablicy informacyjnej z planem tyflograficznym i legendq w jqzyku Braille'a po
stronie firmy wykonujqcej informacje graficznq. W zalqczeniu link do przykladowej tablicy
i nfo rm a cyj nej : http ://www.altix.pVpl/realizacj e/dworzec-pkp-w-inowroclawiu/

Pytanie nr 10:
Proszq o informacjq czy meble przedstawione na rysunkach MRl oraz MR2 mogq posiadad widoczne
elementy lqczenia ptyt z podkonstrukcjq stalowq. Je2eli nie, prosimy o uszczeg6lowienie w tym zakresie
lub opisanie wlaSciwej technologii.
Odpowiedi na pytanie nr 10:
tqczenie plyt z podkonstrukcjq stalowq powinno znajdowad siq od wnetrza zabudowy meblowej.
Uwzglqdnii w szkielecie stalowym marki umo2liwiajqce mocowanie plyt lub w przypadku montaiu
przez profile zastosowad zwiqkszony przekr6j profilu zapewniajqc odpowiednq sztywnosd.

Pytanie nr 11:

Proszq o potwierdzenie, 2e w elementach wykoficzeniowych, w kt6rych w projekcie zamawiajqcy
dopuszcza mo2liwoSi zmiany kolorystyki (np. ostateczny kolor wykladzin w
niekt6rych pomieszczeniach) ostatecznie wybrane rozwiqzania nie bqdq odbiegad od projektowanych
oraz bqdq w zakresie tej samej grupy cenowej. Dodatkowo prosze o potwierdzenie, 2e wspomniane
elementy, kt6rych bqdzie dotyczyl dob6r kolorystyki bqdq dobierane kompleksowo tj. jeden kolor/wz6r
do danej grupy znacznik6w wg. dokumentacji rysunkowej, aby wykluczyi sytuacjq, w kt6rej ka2de
pomieszczenie bqdzie wykaiczane indywidualnie w r62nej kolorystyce ir62nych material6w.
Odpowiedi na pytanie nr 11:
Zamawiajqcy potwierdza dob6r wykladzin ze zr62nicowaniem na grupy pomieszczefi wg schemat6w
przedstawionych w czq6ci graficznej kolor/wz6r do danej grupy znacznik6w wg. dokumentacji
rysunkowej.

Pytanie nr L2:
Pytanie dotyczqce linii naprowadzajqcych:
Proszq o informacjq czy naleiy uwzglqdnii w wycenie takie elementy jak,,pole uwagi" otaz,,6cie2ka
prowadzqca". (W przedmiarze rob6t budowlanych sq przyjqte elementy tylko w Srodku budynku,
natomiast w przedmiarze rob6t drogowych takich element6w ju2 nie ma).
JeSli tak to prosze o informacjQ czy zamawiajqcy dopuszcza wykonanie tych element6w z innych
material6w ni2 stal nierdzewna np. z tworzywa sztucznego lub plyt ceramicznych/betonowych.
Odpowiedi na pytanie nr t2z
lnformacja czqSciowo udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 9.
Material do wykonania element6w prowadzqcych - stal nierdzewna.



Pytanie nr 13:
Proszq o uzupelnienie tre6ci odpowiedzi z dnia L5.04 - pytanie ff L4 - w projekcie sE trzy kotlownie, do
odpowiedzi zalqczono tylko dwa schematy, brak kotlowni o mocy 60 kw pytanie nr 32 - w projekcie
wystqpujq braki w oznaczeniach Srednic kanal6w wentylacyjnych np. pomieszczenie 4.2,3a.3,3a.2 i
wiele innych, prosze o uzupelnienie, pytanie 33 - w dokumentacji nie zostal podany spos6b sterowania
wentylator6w w pomieszczeniu L.2 oraz dla wywietrzak6w zintegrowanych m. in. w pom. 2.6.
Odpowiedi na pytanie nr 13:
W zafqczniku schemat kotlowniw pliku o nazwie: odp.13 Kolbuszowa-pKp SAN-CO schemat 53

Pytanie nr 14:
Pytanie odnoSnie wyposaienia - W projekcie wykonawczym w czqsci opisowej znajdujq siq elementy
wyposa2enia. Zostal tei dotqczony przedmiar rob6t na wyposa2enie w kt6rym sq etementy nie
uwzglqdnione w wy2ej wspomnianym opisie projektu wykonawczego czq6ci Architektonicznej. czy
mamy r6wnie2 wyceniai meble nie zawarte w opisie ,a uwzglqdnione w przedmiarze wyposa2enia?
Odpowiedi na pytanie nr 14:
Nale2y uwzglqdni6 wyposa2enie ujqte w przedmiarze rob6t.

.2-'


