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Gogolin, dnia 29.08.2016 r. 

WG.I.271.5.2016 

 

Zamawiający: 

Gmina Gogolin 

ul. Krapkowicka 6 

47-320 Gogolin      

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: „CENTRUM PRZESIADKOWE GOGOLIN” 

 

Zamawiający na podstawie art.38 ust.2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), udziela wyjaśnień 

do treści SIWZ i dokonuje zmiany jej treści jak niżej: 

 

 

Pytanie nr 1: 

Brakuje schematów i ideowych poszczególnych tablic/ rozdzielnic obiektu. Proszę o 

uzupełnienie. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Dokonuje się zmiany treści SIWZ w ten sposób, że załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt 

uzupełnia się o schematy ideowe poszczególnych tablic/rozdzielnic obiektu. 

 

Pytanie nr 2: 

Proszę o wysłanie zakresu robót , co należy przewidzieć w : „Prace zabezpieczające 

istniejącej infrastruktury PKP w budynku, przeniesienie i zabezpieczenie kabli 

światłowodowych i miedzianych, zabezpieczenie tras kablowych, przeniesienie/likwidacja 

licznika pomiaru energii. Wszystkie te prace powinny być wykonane pod nadzorem i 

zaleceniami służb technicznych właścicieli tych urządzeń (PKP, NETIA, itp.). Jest to wpisane 

w przedmiarze robót – branża elektryczna. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Dokonuje się zmiany treści SIWZ w ten sposób, że załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt 

uzupełnia się o uzgodnienia i warunki techniczne. 

Przedmiotowy zakres robót wynika z uzgodnień i warunków technicznych właścicieli i 

administratorów istniejącej sieci elektrycznej i teletechnicznej ujętej w projekcie budowlanym 

(I TOM), jak również w opisie branży elektrycznej ujętej w II TOMIE dokumentacji. 

 

Pytanie nr 3: 

W opisie Technicznym Instalacji Elektrycznej w pkt.4.2 Stan Projektowany p.pkt.Linie 

zasilające LZ i tablice elektryczne zapisano "Prefabrykację tablic elektrycznych zlecić do 

specjalistycznych w tym zakresie zakładów i wykonać je w oparciu o załączone schematy 

ideowe" 

PYTANIE 

Prosimy o zmieszczenie na Państwa stronie internetowej schematów ideowych Rozdzielni 

Elektrycznych, ewentualnie Dokumentację Wykonawczą. 
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Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Odpowiedź taka sama jak odpowiedź na pytanie nr 1. 

 

Pytanie nr 4: 

Prosimy o zamieszczenie na Państwa stronie internetowej opisów WLZ-tów, w przedmiarach 

jak i w Dokumentacji Budowlanej nie opisano WLZ-tów. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Odpowiedź taka sama jak odpowiedź na pytanie nr 1. 

 

Pytanie nr 5: 

Prosimy o potwierdzenie, że całość wyposażenia obiektu, wymieniona w opisie technicznym 

(m. in. sprzęt komputerowy), wchodzi w zakres oferty. W przypadku potwierdzenia tej 

informacji, prosimy o podanie parametrów szczegółowych wyposażenia komputerowego. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Zamawiający informuje, że w zakres oferty do wyposażenia obiektu wchodzi umeblowanie, 

natomiast sprzęt komputerowy – nie. 

 

Pytanie nr 6: 

Prosimy o udostępnienie skanu decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 

Zamawiający zamieszcza w załączeniu scan decyzji pozwolenia na budowę. 

 

Pytanie nr 7: 

Prosimy o podanie typu, rodzaju materiału z jakiego wykonane są żaluzje zewnętrzne 

widoczne na rysunku elewacji rys. A9 oraz przekroju A-A. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 7: 

Aluminiowe. 

 

Pytanie nr 8: 

Czy w zakresie wykonawcy jest dostawa pojemników na odpady które widoczne są na 

rys.A20? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 8: 

Nie. 

 

Pytanie nr 9: 

Wg przekroju warstw projektowanych stropów nad piwnicą, parterem i 1 piętrem – przekrój 

O należy zastosować sufit podwieszany z gk. Prosimy o wyjaśnienie czy w pomieszczeniach 

piwnicznych istnieje konieczność stosowania takiego sufitu. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 9: 

Tak. 

 

Pytanie nr 10: 

„Nawierzchnia o pow.
~
70m

2
 (przejazd – teren PKP): typ nawierzchni do ustalenia podczas 

planowanej przebudowy linii kolejowej nr 137 Kędzierzyn Koźle – Opole Groszowice, stacja 
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Gogolin, km 21.250 – 21.390” – prosimy o wyjaśnienie czy w/w teren wskazany na 

zagospodarowaniu terenu kolorem fioletowym wchodzi w zakres zamówienia. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 10: 

Tak, rodzaj materiału i rzędną należy ustalić z PKP. 

 

Pytanie nr 11: 

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź dotyczącą rodzaju napędu projektowanych urządzeń 

dźwigowych: w opisie technicznym do projektu wykonawczego (pkt 12.1) podano informację 

o dźwigu hydraulicznym, na rysunkach rzutów kondygnacji wskazano na dźwigi elektryczne. 

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź. Prosimy również o podanie standardu ich wykończenia. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 11: 

Elektryczne. Standardy wykończenia: ściany kabiny z blachy nierdzewnej np. typ „VA” z 

lustrem i poręczami firmy ROKALIFT Polska lub równoważne, podłoga: kafelki lub płyta 

granitowa szara; sufit z profili z blachy nierdzewnej wraz z oświetleniem np. „D-1” firmy 

ROKALIFT Polska lub równoważne. 

 

Pytanie nr 12: 

Prosimy o udostępnienie brakujących rysunków wykonawczych dwóch daszków szklanych w 

elewacji frontowej, widocznych na rysunku elewacji, po bokach głównego zadaszenia 

szklanego. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 12: 

Konstrukcja prosta metalowa ze szkłem ESG 55.2 adekwatna do zadaszenia głównego np. 

firmy „FULCO” lub równoważne. 

 

Pytanie nr 13: 

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót, a także o szczegółowe informacje dotyczące 

organizacji „tymczasowego dworca” – podanie jego lokalizacji, ilości zabudowy 

kontenerowej, organizacji stanowisk pracy dworca, niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania dworca – brak informacji w dokumentacji. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 13: 

Wykonawca musi wliczyć koszty funkcjonowania dworca tymczasowego do ceny ofertowej, 

natomiast minimalne wymagania dotyczące dworca tymczasowego zostały opisane w pkt. III 

SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają 

niezmienione. 

  

 Podpisał: 

 Burmistrz 

 Joachim Wojtala 

  

  
 

W załączeniu: 
1. Schematy ideowe poszczególnych tablic/rozdzielnic obiektu. 

2. Uzgodnienia i warunki techniczne (scan). 

3. Scan decyzji o pozwoleniu na budowę. 


