
1 

 

 
 

    ZARZĄD 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

          

                         Poznań, dnia 2 marca 2017 r. 

DT-II.272.5.2016  

 

Wykonawcy biorący udział 

 w postępowaniu 

 

 

dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa 10 pięcioczłonowych elektrycznych 

zespołów trakcyjnych” 
 

Zamawiający, Województwo Wielkopolskie, informuje iż do w/w postępowania 

zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ust.1, ust. 2, ust. 4 ustawy                     

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.                                        

poz. 2164 ze zmianami), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz 

modyfikuje treść SIWZ. 

 

 

Pytanie 1: 

Zał. nr 4 do SIWZ, tabela, pkt 5.6 ppkt 1 

 

Ze względu na specyficzne dla każdego typu pojazdu uwarunkowania techniczne zabudowy 

wnętrza pojazdu (np. lokalizacja szaf pneumatycznych czy elektrycznych, zabudowa foteli 

uchylnych), prosimy o dopuszczenie odstępstwa od wymagania „układ siedzeń 2+2 w rzędzie 

uwzględniający ustawienie naprzeciwlegle i szeregowo” i dokonanie zmiany przedmiotowego 

pkt. poprzez dopisanie drugiego zdania:  

„Dopuszcza się odstępstwo od układu siedzeń, o którym mowa w zdaniu pierwszym dla nie 

więcej niż 10% całkowitej liczby siedzeń (przez całkowitą liczbę siedzeń rozumie się sumę 

siedzeń stałych i uchylnych)”.   

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ pkt 5.6 ppkt 1 

w tabeli dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 
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„Dopuszcza się odstępstwo od układu siedzeń, o którym mowa w zdaniu pierwszym dla nie 

więcej niż 10% całkowitej liczby siedzeń (przez całkowitą liczbę siedzeń rozumie się sumę 

siedzeń stałych i uchylnych).” 

 

 

Pytanie 2: 

Zał. nr 4 do SIWZ, tabela, pkt 10.1 

 

W związku z pytaniem i odpowiedzią nr 136 z dnia 6 lutego prosimy o potwierdzenie 

interpretacji wykonawcy, że, pomimo treści nagłówka, punkt 10.1 SiWZ  dotyczy nie tyle 

jednego urządzenia, co zespołu urządzeń, który łącznie spełnia wymagania postawione przez 

Zamawiającego. Za taką interpretacją przemawia niespójność pomiędzy treścią nagłówka a 

wymaganiami. Nagłówek mówi bowiem wyłącznie o urządzeniu przetwarzającym napięcie 

3000V DC na napięcie przemienne trójfazowe 400V AC, a opis wymagań dotyczy także 

m.in.: 

 ładowarki baterii (napięcie 24V DC), 

 układu zasilania zewnętrznego (gniazda hermetycznego), 

 panelu pozwalającego na zdalną obserwację i diagnozę pracy przetwornicy, który z 

samej swej natury (obserwacja zdalna) musi być osobnym urządzeniem wobec 

przetwornicy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że pkt 10.1 tabeli w załączniku nr 4 do SIWZ dotyczy zespołu 

urządzeń w tym m.in. przetwornicy napięcia. 

 

 

Pytanie 3: 

Zał. nr 4 do SIWZ, tabela, pkt 15.2 oraz 15.3 

 

Wskazujemy, że stosowanie ujemnych tolerancji przebiegu do naprawy 4 i 5 poziomu 

utrzymania nie jest zgodne z obowiązującymi wymogami w zakresie tworzenia DSU dla 

pojazdów kolejowych zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 

października w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych 

(Dz.U. 2016 poz. 226). Zgodnie   §  13 ust. 1a Rozporządzenia wymagane jest, aby dla 

poziomów utrzymania pojazdu kolejowego 4 i 5 wskazać w DSU wartości maksymalne. 

W związku z powyższym prosimy o usunięcie ujemnej tolerancji w punktach 15.2 i 15.3 

tabeli. Ma to na celu uniknięcie problemów z zatwierdzaniem dokumentacji systemu 

utrzymania podczas realizacji zamówienia. 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ: 

- pkt 15.2 kolumna „Opis” w tabeli otrzymuje brzmienie: 

 

„co 1 200 000 km / co 8 lat” 

 

- pkt 15.3 kolumna „Opis” w tabeli otrzymuje brzmienie: 

 

„co 3 600 000 km / co 24 lata” 
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Zamawiający z własnej inicjatywy modyfikuje treść SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ  

pkt 15.1 kolumna „Opis” w tabeli otrzymuje brzmienie: 

 

„P1 – co 5 000 km ± 5% / 10 dni  

  P2 – co 30 000 km ± 5% / 60 dni  

  P3 – co 400 000 km ± 5% / 24 miesiące” 

   

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania i otwarcia ofert z: 

 

09.03.2017 r. godz. 11.00 (składanie ofert); 

09.03.2017 r. godz. 11.15 (otwarcie ofert) 

na: 

24.03.2017 r. godz. 11.00 (składanie ofert); 

24.03.2017 r. godz. 11.15 (otwarcie ofert). 

 

Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

 

 
 

 

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 

/-/ 

Jerzy Kriger 

Dyrektor Departamentu Transportu 


