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    ZARZĄD 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

        

                           Poznań, dnia 18 lipca 2017 r. 

DT-II.272.3.2017  

Wykonawcy biorący udział 

 w postępowaniu 

 

dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa spalinowych zespołów trakcyjnych”       

 

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

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

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

poz. 2164 oraz z 2016r. poz. 831, 996 i 1020), Zamawiający przekazuje treść zapytań                      

wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikuje treść SIWZ. 

 

 

Pytanie 1:  

SIWZ 

Rozdział IX ust. 8 lit e) SIWZ oraz pkt 11 Formularza ofertowego - załącznik nr 2                               

do SIWZ. 

 

Prosimy o potwierdzenie, że szczegółowy wykaz załączonych do oferty dokumentów należy 

przedstawić w pkt 11 Formularza ofertowego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że szczegółowy wykaz załączonych do oferty dokumentów należy 

przedstawić w pkt 11 Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

Pytanie 2: 

SIWZ 

Pkt 1. Formularza ofertowego - załącznik nr 2 do SIWZ. 

Prosimy o potwierdzenie, że w formularzu ofertowym podajemy datę dostawy ostatniego                   

z pojazdów, natomiast szczegółowy harmonogram dostaw poszczególnych pojazdów 

(stanowiący załącznik nr 3 do umowy) zostanie ustalony przed podpisaniem umowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że w pkt 1 formularza ofertowego – załącznika nr 2 należy podać 

datę dostawy ostatniego z pojazdów, natomiast szczegółowy harmonogram dostaw 

poszczególnych pojazdów (stanowiący załącznik nr 3 do umowy) zostanie ustalony przed 

podpisaniem umowy. 
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Załącznik nr 3 do SIWZ – Istotne dla Stron postanowienia umowy 

 

Pytanie 3: 

§ 14  

Prosimy o wyrażenie zgody na cesję wierzytelności na instytucję finansową, która będzie 

źródłem finansowania zamówienia ze strony Wykonawcy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na cesję wierzytelności na instytucję finansową, która będzie 

źródłem finansowania zamówienia ze strony Wykonawcy. 

Pytanie 4: 

§ 17 i § 19 

Wskazujemy, na omyłkowe pominięcie § 18 w treści umowy. Prosimy o poprawienie omyłki. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską, w związku z czym § 19 otrzymuje numer 

§ 18. 

 

Pytanie 5: 

§ 4 ust. 3 

Prosimy o doprecyzowanie na czym maja polegać odbiory częściowe w przypadku pojazdów 

już eksploatowanych. 

 

Odpowiedź: 

W przypadku dostawy pojazdów już eksploatowanych Zamawiający odstąpi od odbiorów 

częściowych. 

 

Pytanie 6: 

§ 4 ust. 6 

Prosimy o potwierdzenie, ze sprawdzenie jazdy w trakcji wielokrotnej zostanie 

przeprowadzone dla obydwy pojazdów po dostawie drugiego pojazdu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że sprawdzenie jazdy w trakcji wielokrotnej zostanie 

przeprowadzone dla obydwu pojazdów po dostawie drugiego pojazdu. 

 

Pytanie 7: 

§ 4 ust. 6 

Prosimy o potwierdzenie oraz odpowiednią modyfikację, że powtórzenie całej jazdy jest 

konieczne w przypadku wystąpienia wady wyłączającej możliwość dalszej eksploatacji,                         

a w przypadku wad, które nie powodują konieczności przerwania eksploatacji jazda próbna 

jest kontynuowana od kilometra, w którym nastąpiło przerwanie jazdy. 

Wskazujemy, że rozwiązanie takie zabezpiecza interes Zamawiającego oraz nie pozwala                  

na sprawne przeprowadzenie procesu odbiorczego pojazdów. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie potwierdza, że powtórzenie całej jazdy jest konieczne w przypadku 

wystąpienia wady wyłączającej możliwość dalszej eksploatacji, a w przypadku wad, które nie  
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powodują konieczności przerwania eksploatacji jazda próbna jest kontynuowana                              

od kilometra, w którym nastąpiło przerwanie jazdy. 

Zamawiający tym samym nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania i podtrzymuje 

dotychczasowe zapisy w załączniku nr 3 do SIWZ § 4 ust. 6. 

 

Pytanie 8: 

§ 4 ust. 7 

Prosimy o potwierdzenie, że przez formę pisemną rozumie się również powiadomienie 

nadane za pośrednictwem faxu lub emaila 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że przez formę pisemną rozumie się również powiadomienie 

nadane za pośrednictwem faxu lub emaila. 

 

Pytanie 9: 

§ 9 ust. 9 

Prosimy o potwierdzenie oraz dostosowanie postanowień dot. gwarancji i rękojmi w taki 

sposób, aby tylko jeden podmiot był uprawniony do wykonywania uprawnień lub wskazanie, 

stanowisko którego podmiotu będzie decydujące i ostateczne. Wskazujemy, że w przypadku 

wykonywania uprawnień przez dwa podmioty niezależnie od siebie mogą powstać 

wątpliwości co do terminów wykonania obowiązków gwarancyjnych itp. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 3 do SIWZ  § 9 ust. 9 

otrzymuje brzmienie:  

„9. W zgłoszeniu reklamacji przedstawiciel Zamawiającego wyznaczy Wykonawcy termin, 

przypadający nie później niż w 2 (drugim) dniu roboczym od dnia zgłoszenia, do wzięcia 

udziału w pracach komisji mającej na celu ustalenie przyczyn, zakresu i sposobu usunięcia 

wady oraz sporządzenia protokołu reklamacyjnego.” 

 

Zamawiający z własnej inicjatywy modyfikuje treść SIWZ. W załączniku nr 3 do SIWZ  § 9 

ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

„12. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy i za pisemną zgodą przedstawiciela 

Zamawiającego termin usunięcia wady może być dłuższy niż określony w ust. 11.” 

 

Pytanie 10: 

§ 9 ust. 10 

Wnosimy o usunięcie postanowienia. 

Wskazujemy, że uznanie reklamacji jako zasadnej bądź niezasadnej jest uzależnione                          

od obiektywnych okoliczności tj. okoliczności powstania wady. 

Okolicznością taką nie jest niepodpisania protokołu, w związku z czym brak podpisania 

protokołu nie może rodzić odpowiedzialności Nie ma możliwości aby z automatu 

niepodpisanie protokołu reklamacyjnego oznaczało uznanie reklamacji. Wyłączenia 

odpowiedzialności gwarancyjnej zależne są od wystąpienia określonych okoliczności, które 

jeśli zaistniały a wykonawca odmówił podpisania protokołu, nie mogą być równoznaczne                   

z uznaniem reklamacji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie postanowienia związanego z uznaniem 

reklamacji z powodu odmowy podpisania protokołu przez Wykonawcę, zawartego                          

w Załączniku nr 3 do SIWZ § 9 ust. 10. 
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Jednocześnie zamawiający z własnej inicjatywy modyfikuje treść SIWZ. W załączniku nr 3 

do SIWZ § 9 ust. 10 otrzymuje brzmienie:  

„10. Niestawiennictwo Wykonawcy do udziału w pracach komisji albo odmowa podpisania 

przez Wykonawcę protokołu reklamacyjnego upoważnia przedstawiciela Zamawiającego                

do jednostronnego podpisania protokołu, co traktowane będzie przez strony umowy jako 

uznanie reklamacji”. 

 

Pytanie 11: 

§ 9 ust. 13 

Wnosimy o doprecyzowanie tego postanowienia w ten sposób, aby tylko stacje serwisowe 

autoryzowane przez producenta pojazdów mogły być podmiotem, którym Zamawiający 

będzie zlecał wykonanie naprawy zgodnie z tym postanowieniem.  

Wskazujemy, że nie jest wskazane wykonywanie jakichkolwiek prac naprawczych w okresie 

pozostawania pojazdów w gwarancji producenta, przez podmioty trzecie, które nie zostały               

do tego autoryzowane, ponieważ może wiązać się to z utratą uprawnień gwarancyjnych.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie wykonywania napraw w zakresie określonym 

w § 9 ust. 13 tylko przez stacje serwisowe autoryzowane przez producenta pojazdów.  

 

Zamawiający z własnej inicjatywy modyfikuje treść SIWZ. W załączniku nr 3 do SIWZ  § 9 

ust. 13 otrzymuje brzmienie: 

„13. W przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę działań, o których mowa w ust. 11 

przedstawiciel Zamawiającego będzie uprawniony wg swojego wyboru do usunięcia wad we 

własnym zakresie lub zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi i obciążenia wszelkimi 

kosztami Wykonawcy, bez utraty z tego powodu gwarancji pojazdu.” 

 

Pytanie 12: 

§ 10 ust. 9 

Wnosimy o dokonanie zmiany na „datę uznania kwoty na rachunku Wykonawcy”. 

Dopiero wówczas gdy środki wpłyną na rachunek bankowy Wykonawcy może on nimi 

dysponować jak własnymi. Dodatkowo data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

nie będzie znana Wykonawcy, co może powodować dodatkowe problemy w przypadku 

ewentualnego naliczania odsetek z tytułu nieterminowej płatności  za fakturę.  

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 stycznia 

1995 r., sygn.. akt III   CZP 164/94) można stwierdzić, że pomimo iż art. 454 kodeksu 

cywilnego wskazuje na miejsce wykonania zobowiązania, można z niego wyprowadzić reguły 

dotyczące chwili spełnienia świadczenia. Rozliczenie przeprowadzone w formie 

bezgotówkowej wygląda w ten sposób, że następują obciążenie rachunku dłużnika oznaczoną 

w jego dyspozycji kwotą, a następnie następuje uznanie – tą samą kwotą – rachunku 

wierzyciela. „Uznanie na rachunku wierzyciela” polega na dokonaniu stosownego wpisu na 

jego rachunku. Z chwilą dokonania stosownego wpisu na rachunku wierzyciela, wierzyciel 

uzyskuje uprawnienie do rozporządzania objętymi wpisem środkami pieniężnymi. Uznanie 

rachunku wierzyciela odpowiada konstrukcji zapłaty.  

W związku z powyższym prosimy o dokonanie stosownej zmiany. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy załącznika nr 3 do SIWZ § 10 ust. 9. 
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Pytanie 13: 

§ 11 ust 1 

Wnosimy o zmianę wymaganej kwoty zabezpieczenia na 3%. 

Wskazujemy, że jest to wysokość zabezpieczenia zgodna z ustawą prawo zamówień 

publicznych, zabezpiecza ona interes Zamawiającego a jednocześnie nie stanowi nadmiernej 

dolegliwości dla Wykonawcy. 

Ponadto prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na ewentualne 

zastosowanie zabezpieczenia w postaci opisanej w art. 150 ust. 3 ustawy prawo zamówień 

publicznych? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy załącznika nr 3 do SIWZ § 11 ust. 1. 

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że art. 150 ust. 3 odnosi się do okresu realizacji zamówienia 

powyżej roku, natomiast przedmiotowe zamówienie ma zostać zrealizowane w okresie 

krótszym niż rok.  

 

Pytanie 14: 

§ 12 ust. 1 pkt 1)  oraz pkt 2) 

Wnosimy o obniżenie wartości kary do 10%. 

Wskazujemy, że eliminuje to ryzyko powstania kary rażąco wygórowanej, podlegającej 

sądowemu miarkowaniu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy załącznika nr 3 do SIWZ § 12 ust. 1 pkt 1) 

oraz pkt 2). 

 

Pytanie 15: 

§ 12 ust. 1 pkt 3) 

Wnosimy o dokonanie zmiany na 0,1% ceny netto jednego pojazdu za każdy zakończony 

dzień zwłoki, nie więcej niż 10% ceny netto wykonawcy za dostawę tego pojazdu. 

Wskazujemy, że dopiero z końcem dnia możliwe jest stwierdzenie czy zobowiązanie zostanie 

wykonane czy nie. Mając na uwadze powyższe, kara umowna zastrzeżona jako należna                       

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki nie jest zgodna z zasadą odpowiedzialności kontraktowej. 

Wnosimy o dokonanie zmiany postanowienia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy załącznika nr 3 do SIWZ § 12 ust. 1 pkt 3) 

 

Pytanie 16: 

§ 12 ust. 1 pkt 4) 

Wnosimy o dokonanie zmiany na 0,01% ceny netto jednego pojazdu za każdy zakończony 

dzień zwłoki. 

Wskazujemy, że dopiero z końcem dnia możliwe jest stwierdzenie czy zobowiązanie zostanie 

wykonane czy nie. Mając na uwadze powyższe, kara umowna zastrzeżona jako należna                  

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki nie jest zgodna z zasadą odpowiedzialności kontraktowej. 

Wnosimy o dokonanie zmiany postanowienia. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy załącznika nr 3 do SIWZ § 12 ust. 1 pkt 4). 

 

Pytanie 17: 

§ 12 ust. 1 pkt 5) 

Wnosimy o dokonanie zmiany na: 

„za każdy zakończony dzień zwłoki w wykonaniu naprawy gwarancyjnej w stosunku                      

do terminu określonego w § 9 ust. 11 umowy - 0,05% ceny netto jednego pojazdu.” 

 

Wskazujemy, że dopiero z końcem dnia możliwe jest stwierdzenie czy zobowiązanie zostanie 

wykonane czy nie. Mając na uwadze powyższe, kara umowna zastrzeżona jako należna                                   

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki nie jest zgodna z zasadą odpowiedzialności kontraktowej. 

Wnosimy o dokonanie zmiany postanowienia. 

Ponadto wskazujemy, że zobowiązanie za którego niewykonanie została  zastrzeżona kara 

umowna musi być określone precyzyjnie i nie budzić wątpliwości, w związku z czym uznać 

należy, że wskazana przez Zamawiającego „zwłoka w wykonaniu obowiązków wynikających 

z rękojmi i gwarancji” jest pojęciem zbyt szerokim. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy załącznika nr 3 do SIWZ § 12 ust. 1 pkt 5). 

 

Pytanie 18: 

§ 12 ust. 1 pkt 6) 

Prosimy o potwierdzenie, że kara umowna należna jest za każde obniżenie współczynnika                   

o 1% poniżej wartości 96, w wysokości 0,01% wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że kara umowna należna jest za każde obniżenie współczynnika                   

o 1% poniżej wartości 96, w wysokości 0,01% wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy. 

 

Pytanie 19: 

§ 12 

Wnosimy o dodanie kolejnego ustępu wprowadzającego ograniczenie odpowiedzialności 

Wykonawcy z wszystkich kar umownych, jakie mogą zostać naliczone w związku z realizacją 

umowy w wysokości 15% wartości wynagrodzenia całkowitego netto Wykonawcy. 

Wskazujemy, że ograniczenie takie jest konieczne w celu oszacowania ryzyka przez 

wykonawcę i skalkulowania oferty. Zamawiający ustalił zasady odpowiedzialności 

wykonawcy w sposób, który odbiega od przyjętych standardów (w szczególności dotyczy                    

to narzucenia współpracy z konkretnym podwykonawcą, a także sformułowania 

niespotykanie wysokich kar umownych), co oznacza dla wykonawcy zwiększone ryzyko 

kontraktowe. W celu ograniczenia tego ryzyka i tym samym racjonalnego oszacowania 

kosztów oferty niezbędne jest wprowadzenie wnioskowanego postanowienia do umowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie kolejnego ustępu wprowadzającego ograniczenie 

odpowiedzialności Wykonawcy z wszystkich kar umownych, jakie mogą zostać naliczone w 

związku z realizacją umowy w wysokości 15% wartości wynagrodzenia całkowitego netto 

Wykonawcy. 
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Pytanie 20: 

§ 12 ust. 3  

Prosimy o potwierdzenie i doprecyzowanie treści, że potrącenie, o którym mowa w tym 

punkcie jest możliwe tylko jeśli wykonawca w ciągu 7 dni od doręczenia noty nie wniesie 

sprzeciwu co do zasadności i/lub prawidłowości obliczenia kary umownej. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie potwierdza, że potrącenie, o którym mowa w tym punkcie jest możliwe 

tylko jeśli wykonawca w ciągu 7 dni od doręczenia noty nie wniesie sprzeciwu                                   

co do zasadności i/lub prawidłowości obliczenia kary umownej.  

W związku z powyższym § 12 ust. 3 pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie 21: 

§ 13 ust. 2  

Wnosimy o dokonanie zmiany „opóźnienie” na „zwłoka”. 

Wskazujemy, że zasadą w przypadku reżimu odpowiedzialności kontraktowej jest zasada 

winy, w związku z czym rozszerzanie tej odpowiedzialności również do okoliczności 

niezawinionych przez Wykonawcę jest nieuzasadnione i narusza tę zasadę. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ.  

W załączniku nr 3 do SIWZ § 13 ust. 1 pkt. 2)   otrzymuje brzmienie:  

„2). zwłoki Wykonawcy w stosunku do terminów wynikających z harmonogramu dostaw 

pojazdów przekraczającego 60 dni kalendarzowych”. 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

Pytanie 22: 

Rozdział I, Pkt 1 Uwagi wstępne, lit. g) 

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg ten zostanie spełniony w przypadku przekazania                            

w terminie odbioru pierwszego pojazdu instrukcji przeglądowo - naprawczych do poziomów 

od P1 do P4 wraz z wszystkimi rysunkami i dokumentami przywołanymi w ww. 

instrukcjach? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza przekazania w terminie odbioru pierwszego pojazdu zamiast 

dokumentacji konstrukcyjnej instrukcji przeglądowo - naprawczych, o których pisze 

Wykonawca i podtrzymuje dotychczasowe zapisy załącznika nr 4 do SIWZ Rozdział I, pkt 1 

Uwagi wstępne, lit. g. 

 

Pytanie 23: 

Rozdział I, pkt 2 Akty prawne  

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dopuszcza zastosowanie starszych, nadal 

obowiązujących wersji Rozporządzeń Komisji UE oraz norm, o ile ich zastosowanie pozwoli 

na uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji pojazdu? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie starszych, nadal obowiązujących wersji Rozporządzeń 

Komisji UE oraz norm, o ile ich zastosowanie pozwoli na uzyskanie dopuszczenia do 

eksploatacji pojazdu. 
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Pytanie 24: 

Rozdział II Dokumenty normalizacyjne, pkt 2 Normy PN-EN, Lp. 29 

Prosimy o wykreślenie normy z wymaganych SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest pojazd         

do samodzielnej eksploatacji, a nie do eksploatacji w składzie prowadzonym przez 

lokomotywę. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy załącznika nr 4 do SIWZ Rozdział II 

Dokumenty normalizacyjne, pkt 2 Normy PN-EN, Lp. 29. 

 

 

Pytanie 25: 

Rozdział II Dokumenty normalizacyjne, pkt 2 Normy PN-EN, Lp. 54 

Prosimy o wykreślenie normy z wymaganych SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest zespół 

trakcyjny, a nie wagon. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez wykreślenie normy z załącznika nr 

4 do SIWZ Rozdział II Dokumenty normalizacyjne, pkt 2 Normy PN-EN, Lp. 54. 

 

Pytanie 26: 

Rozdział II Dokumenty normalizacyjne, pkt 2 Normy PN-EN, Lp. 70 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zastosowania układu automatycznego 

dostosowania siły hamowania do aktualnej masy pojazdu zgodnie z EN15625 Zamawiający 

odstąpi od wymogu stosowania normy EN15624 i tym samym z urządzenia przestawczego 

próżny-ładowny, które stosuje się z reguły na wagonach towarowych? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że w przypadku zastosowania układu automatycznego 

dostosowania siły hamowania do aktualnej masy pojazdu zgodnie z EN15625 Zamawiający 

odstąpi od wymogu stosowania normy EN15624 i tym samym z urządzenia przestawczego 

próżny-ładowny. 

 

Pytanie 27: 

Rozdział II Dokumenty normalizacyjne, pkt 2 Normy PN-EN, Lp. 73 

Prosimy o wykreślenie normy z wymaganych SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest pojazd                 

o prędkości maksymalnej 120km/h. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez wykreślenie normy z załącznika nr 

4 do SIWZ Rozdział II Dokumenty normalizacyjne, pkt 2 Normy PN-EN, Lp. 73. 

 

Pytanie 28: 

Rozdział II Dokumenty normalizacyjne, pkt 2 Normy PN-EN, Lp. 74 

Prosimy o wykreślenie normy z wymaganych SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest pojazd                 

o prędkości maksymalnej 120km/h. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez wykreślenie normy z załącznika nr 

4 do SIWZ Rozdział II Dokumenty normalizacyjne, pkt 2 Normy PN-EN, Lp. 74. 
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Pytanie 29: 

Rozdział II Dokumenty normalizacyjne, pkt 3 Normy PN-K, Lp. 8 

Prosimy o wykreślenie karty z wymaganych SIWZ. Wymagane parametry osiągane przez 

sygnały ostrzegawcze regulowane są przez TSI LOC&PAS i przywoływana normę EN15153 

i są inne niż te przywołane w normie PN-K-88100, gdzie wymagania TSI są nad 

wymaganiem normy PN-K-88100. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez wykreślenie normy z załącznika nr 

4 do SIWZ Rozdział II Dokumenty normalizacyjne, pkt 3 Normy PN-K, Lp. 8. 

  

Pytanie 30: 

Rozdział II Dokumenty normalizacyjne, pkt 3 Normy PN-K, Lp. 10 

Proponujemy dodać adnotację do przywołanej normy PN-K-88177 "Wymagania normy tylko 

w zakresie zasadnym dla zespołów trakcyjnych". Argumentujemy to tym, że norma 

dedykowana jest głównie dla systemów hamulca na wagonach i np. niezasadnym jest 

stosowanie się do wymogu czasu napełniania zbiorników pomocniczych w czasie od 150s                   

do 210s dla zespołu trakcyjnego, który porusza się samodzielnie, a nie w składzie pociągu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ Rozdział II 

Dokumenty normalizacyjne, pkt 3 Normy PN-K, Lp. 10 w kolumnie „Opis/tytuł” otrzymuje 

brzmienie: 

„Tabor kolejowy -- Hamulec -- Wymagania i metody badań. (Wymagania normy tylko w 

zakresie zasadnym dla zespołów trakcyjnych).” 

 

Pytanie 31: 

Rozdział II Dokumenty normalizacyjne, pkt 6 Karty UIC, Lp. 22 

Proponujemy dodać adnotację do przywołanej karty UIC 540 "Wymagania karty tylko                      

w zakresie zasadnym dla zespołów trakcyjnych". Argumentujemy to tym, że norma 

dedykowana jest dla systemów hamulca na wagonach. Wymóg spełnienie nią wymagań karty 

UIC 540 nie jest wymagany przez TSI LOC&PAS 2014. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ Rozdział II 

Dokumenty normalizacyjne, pkt 6 Karty UIC, Lp. 22 w kolumnie „Opis/tytuł” otrzymuje 

brzmienie: 

„Hamulce. Hamulce pneumatyczne dla pociągów towarowych i osobowych. (Wymagania 

karty tylko w zakresie zasadnym dla zespołów trakcyjnych).” 

 

Pytanie 32: 

Rozdział II Dokumenty normalizacyjne, pkt 6 Karty UIC, Lp. 27 

Prosimy o dopuszczenie zbiorników wykonanych zgodnie z normami EN 286-4 lub EN286-3 

w zamian zbiorników zgodnych z UIC 541-07. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ Rozdział II 

Dokumenty normalizacyjne, pkt 6 Karty UIC, Lp. 27 w kolumnie: 

- „Normy” otrzymuje brzmienie: 

„UIC 541-07 lub EN 286-4 lub EN 286-3” 

- „Opis/tytuł” dodaje się treść w następującym brzmieniu:  
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„PN-EN 286-4:2002 - Proste, niogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe na powietrze 

lub azot - Część 4: Aluminiowe zbiorniki ciśnieniowe pneumatycznych układów hamulcowych 

oraz układów pomocniczych dla taboru kolejowego.” 

„PN-EN 286-3:2002 - Proste, niogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe na powietrze 

lub azot - Część 3: Stalowe zbiorniki ciśnieniowe pneumatycznych układów hamulcowych 

oraz układów pomocniczych dla taboru kolejowego.” 

 

Pytanie 33: 

Rozdział II Dokumenty normalizacyjne, pkt 6 Karty UIC, Lp. 28 

Proponujemy dodać adnotację do przywołanej karty UIC 541-1 "Wymagania karty tylko                         

w zakresie zasadnym dla zespołów trakcyjnych". Argumentujemy to tym, że norma 

dedykowana jest dla systemów hamulca na wagonach. Wymóg spełnienia wymagań karty nie 

jest wymagany przez TSI LOC&PAS 2014. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ Rozdział II 

Dokumenty normalizacyjne, pkt 6 Karty UIC, Lp. 28 w kolumnie „Opis/tytuł” otrzymuje 

brzmienie: 

„Hamulec. Przepisy dotyczące konstrukcji różnych części hamulca. (Wymagania karty tylko w 

zakresie zasadnym dla zespołów trakcyjnych).” 

 

Pytanie 34: 

Rozdział II Dokumenty normalizacyjne, pkt 6 Karty UIC, Lp. 29 

Proponujemy dodać adnotację do przywołanej karty UIC 541-2 "Wymagania karty tylko                   

w zakresie zasadnym dla zespołów trakcyjnych". Argumentujemy to tym, że norma 

dedykowana jest dla systemów hamulca na wagonach. Wymóg spełnienia wymagań karty nie 

jest wymagany przez TSI LOC&PAS 2014. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ Rozdział II 

Dokumenty normalizacyjne, pkt 6 Karty UIC, Lp. 29 w kolumnie „Opis/tytuł” otrzymuje 

brzmienie: 

„Wymiary połączeń przewodami giętkimi (węże hamulcowe) i przewodów elektrycznych. 

Rodzaje przyłączy sprężonego powietrza i przyłączy elektrycznych oraz ich rozmieszczenia na 

wagonach towarowych i wagonach pasażerskich ze sprzęgiem samoczynnym na kolejach 

członkowskich UIC i kolejach członkowskich OSŻD. (Wymagania karty tylko w zakresie 

zasadnym dla zespołów trakcyjnych).” 

 

Pytanie 35: 

Rozdział II Dokumenty normalizacyjne, pkt 6 Karty UIC, Lp. 31 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zastosowania hamulca tarczowego nie ma potrzeby 

stosowania karty UIC541-4, ponieważ jest to norma, która ma zastosowanie w przypadku 

stosowania hamulca klockowego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że w przypadku zastosowania hamulca tarczowego nie ma potrzeby 

stosowania karty UIC541-4. 
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Pytanie 36: 

Rozdział II Dokumenty normalizacyjne, pkt 6 Karty UIC, Lp. 32 

Prosimy o wykreślenie tego punktu. Wskazujemy, że dla zespołu trakcyjnego nie ma potrzeby 

zastosowania zespolonego hamulca zgodnego z UIC 541-5, a montowanie hamulca 

bezpieczeństwa wymagane jest i szeroko opisane w wymaganiach TSI LOC&PS 2014. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez wykreślenie punktu z załącznika nr 

4 do SIWZ Rozdział II Dokumenty normalizacyjne, pkt 6 Karty UIC, Lp. 32. 

 

Pytanie 37: 

Rozdział II Dokumenty normalizacyjne, pkt 6 Karty UIC, Lp. 33 

Proponujemy dodać adnotację do przywołanej karty UIC 542 "Wymagania karty tylko                        

w zakresie zasadnym dla zespołów trakcyjnych". Argumentujemy to tym, że norma 

dedykowana jest dla systemów hamulca na wagonach. Wymóg spełnienia wymagań karty nie 

jest wymagany przez TSI LOC&PAS 2014. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ Rozdział II 

Dokumenty normalizacyjne, pkt 6 Karty UIC, Lp. 33 w kolumnie „Opis/tytuł” otrzymuje 

brzmienie: 

„Części hamulcowe – Wymienność. (Wymagania karty tylko w zakresie zasadnym dla 

zespołów trakcyjnych).” 

 

Pytanie 38: 

Rozdział II Dokumenty normalizacyjne, pkt 6 Karty UIC, Lp. 33 

Proponujemy dodać adnotację do przywołanej karty UIC 543 "Wymagania karty tylko                     

w zakresie zasadnym dla zespołów trakcyjnych". Argumentujemy to tym, że norma 

dedykowana jest dla systemów hamulca na wagonach. Wymóg spełnienia wymagań karty nie 

jest wymagany przez TSI LOC&PAS 2014. 

 

Odpowiedź: 
Pytanie dotyczy Rozdziału II Dokumenty normalizacyjne, pkt 6 Karty UIC, Lp. 34. 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ Rozdział II 

Dokumenty normalizacyjne, pkt 6 Karty UIC, Lp. 34 w kolumnie „Opis/tytuł” otrzymuje 

brzmienie: 

„Hamulec. Przepisy na wyposażenie wagonów. (Wymagania karty tylko w zakresie zasadnym 

dla zespołów trakcyjnych).” 

 

Pytanie 39: 

Rozdział II Dokumenty normalizacyjne, pkt 6 Karty UIC, Lp. 67-70 

Wskazujemy, że dokumentem nadrzędnym nad kartą UIC jest Dyrektywa 97/68/EC                                    

(z  późniejszymi zmianami) dot. poziomu emisji spalin. Ponadto wskazujemy, że producenci 

silników do zastosowań kolejowych dostosowują silniki do równie lub bardziej 

restrykcyjnych norm emisji spalin zgodnych z Dyrektywą Parlamentu i Rady 97/68/EC.  

Mając na uwadze powyższe wnosimy o zastąpienie ww. norm wymogiem emisji spalin                   

na poziomie 3B wg.  
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Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ Rozdział II 

Dokumenty normalizacyjne, pkt 6 Karty UIC, Lp. 67-70 poprzez wykreślenie norm kart UIC 

623-1,2,3 oraz 624 dotyczących spalin i dodanie kolejnej pozycji: 

- „Lp. 67: Dyrektywa 97/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ze zmianami” 

- kolumna „Opis/tytuł” w poz. 67 otrzymuje brzmienie: „W sprawie zbliżenia ustawodawstw  

Państw Członkowskich odnoszących się do środków dotyczących ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych montowanych w maszynach 

samojezdnych nieporuszających się po drogach”. 

 

Zamawiający z własnej inicjatywy modyfikuje Rozdział III, Układ napędowy, Lp.3 Emisja 

spalin i zdanie:  

„Spełnienie wymagań dotyczących składu spalin zgodnie z Euro IIIB, zgodnie z Dyrektywą 

UE EC 2004/26 oraz kartą UIC 624” zastępuje się zdaniem o treści: 

„Emisja spalin na poziomie IIIB zgodnie z Dyrektywą 97/68/WE ze zmianami”.  

 

Pytanie 40: 

Rozdział III, pkt 2, Lp. 5 Trwałość powłok lakierniczych 

Prosimy o  zmianę postanowienia dot. trwałości powłok lakierniczych na min. 4 lata. 

Wskazujemy, że producenci środków lakierniczych nie gwarantują trwałości powłok na okres 

9 lat. Zapewnienie o trwałości powłok przez okres 9 lat może znacznie wpłynąć na możliwość 

optymalizacji ceny oferty. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy załącznika nr 4 do SIWZ Rozdział III, pkt 

2, Lp. 5. 

 

Pytanie 41: 

Rozdział III, pkt. 2, Lp. 7 Zgarniacze 

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dopuszcza konstrukcję stalową zgarniacza 

torowego trwale mocowaną do ostoi pojazdu oraz montaż dodatkowego zgarniacza stalowego 

umiejscowionego pod kabiną maszynisty? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że dopuszcza konstrukcję stalową zgarniacza torowego trwale 

mocowaną do ostoi pojazdu oraz montaż dodatkowego stalowego zgarniacza szynowego 

umiejscowionego pod kabiną maszynisty. 

 

Pytanie 42: 

Rozdział III, pkt. 2, Lp. 10 Liczba drzwi dla pasażerów w pojeździe 

"Drzwi dwupłatowe ze stałymi oknami odskokowo-przesuwane o prześwicie nie mniejszym 

niż 1300 [mm]." 

Prosimy o potwierdzenie, że zapis odskokowo-przesuwne dotyczy płatów drzwi. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że zapis odskokowo-przesuwne dotyczy płatów drzwi. 

 

 

 

 



13 

 

 

 

Pytanie 43: 

Rozdział III, pkt 2, Lp. 11 Układ ogrzewania 

Prosimy o potwierdzenie, że zapis "bez potrzeby uruchamiania pojazdu" dotyczy 

uruchomienia układu napędowego (powerpack)? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że zapis "bez potrzeby uruchamiania pojazdu" dotyczy 

uruchomienia układu napędowego (powerpack). 

 

Pytanie 44: 

Rozdział III, pkt. 2, Lp. 13 Piasecznice 

„[…] producent systemu piasecznic: ten sam, 20 kg.” 

Wskazujemy, że powyższy zapis jest nieprecyzyjny. Prosimy o potwierdzenie czy przy 

różnych poddostawcach części składowych PESA zostanie uznana jako producent systemu 

piasecznic.  

 

Odpowiedź: 

Rozdział III, pkt 2, Lp. 13 Piasecznice w Zmodyfikowanym w dniu 21.06.2017r. 

Załączniku nr 4 do SIWZ – SOPZ przywołany wyżej zapis posiada brzmienie: 

„[…] Producent systemu piasecznic: ten sam, min. 20 kg”.  

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ Rozdział III, 

pkt. 2, Lp. 13 otrzymuje brzmienie: 

„SZT musi być wyposażony w system piaskowania zgodny z TSI Dopuszcza się zastosowanie 

automatycznego piaskowania w przypadku hamowania nagłego. Piasecznice powinny działać 

w zależności od kierunku jazdy. w skład systemu musi wchodzić: układ sterujący, piasecznica, 

zbiornik piasku, szczelny układ zamknięcia zbiornika pokrywą, widoczny i z łatwym dostępem 

wziernik poziomu piasku, elektryczny czujnik poziomu piasku, ogrzewana rura piaskująca. 

Producent systemu piasecznic i typ piasecznic: ten sam na wszystkich pojazdach, min. 20 kg. 

Korek każdego zbiornika na zawiasie i zamykany na zatrzask.  

Trwałość i szczelność układu zamykania piasecznicy minimum 10 lat. Uzupełnianie piasku 

w piasecznicy manualnie z zewnątrz pojazdu.” 

 

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca, który korzysta z różnych poddostawców części 

składowych systemu piasecznic zostanie uznany przez Zamawiającego za jego producenta. 

  

Pytanie 45: 

Rozdział III, pkt 2, Lp. 13 Piasecznice 

"Producent systemu piasecznic: ten sam, 20 kg. Korek każdego zbiornika na zawiasie                             

i zamykany na zatrzask." 

Prosimy o zmianę zapisu SIWZ na: 

„Układ piasecznic ten sam na wszystkich pojazdach." 

 

Odpowiedź: 

Rozdział III, pkt 2, Lp. 13 Piasecznice w Zmodyfikowanym w dniu 21.06.2017r. 

Załączniku nr 4 do SIWZ – SOPZ przywołany wyżej zapis posiada brzmienie: 

„Producent systemu piasecznic: ten sam, min. 20 kg. Korek każdego zbiornika na zawiasie                             

i zamykany na zatrzask." 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i podtrzymuje modyfikację treści 

SIWZ zawartą w odpowiedzi na pytanie 44. 
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Pytanie 46: 

Rozdział III, pkt 2, Lp. 14 Układ smarowania obrzeży kół 

Prosimy o wyjaśnienie czy wobec postanowienia „wymagane jest smarowanie obrzeży                                     

na skrajnych wózkach” wymagania Zamawiającego spełni smarowanie natryskowe jednej                    

osi wózka? W rozwiązaniu tym smar będzie przenoszony na pozostałe osie poprzez szynę. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku zastosowania układu natryskowego smarowania 

jednej osi wózka, nie zostaną spełnione wymagania Zamawiającego w tym zakresie. 

Zamawiający tym samym podtrzymuje dotychczasowe zapisy w załączniku nr 4 do SIWZ 

Rozdział III, pkt. 2, Lp. 14. 

 

Pytanie 47: 

Rozdział III, pkt 2, Lp. 17 Oświetlenie zewnętrzne 

„Reflektory czołowe główne, halogenowo – ledowe" 

Prosimy o zmianę zapisu SIWZ poprzez dopuszczenie alternatywnego rozwiązania 

polegającego na wykonaniu ww. reflektorów wyłącznie w technologii LED, zastosowanie 

nowszej technologii LED pozwoli na zwiększenie żywotności reflektora 

Propozycja nowego zapisu:  

"Reflektory czołowe główne, halogenowo – ledowe lub ledowe". 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ Rozdział III, 

pkt. 2, Lp. 17 zdanie pierwsze w kolumnie „Opis” otrzymuje brzmienie: 

„Reflektory czołowe główne, halogenowo – ledowe lub ledowe” 

 

Pytanie 48: 

Rozdział III, pkt 2, Lp. 17 Oświetlenie zewnętrzne 

„Zgodne z kartą UIC 651. Łatwy dostęp do wymiany zużytych źródeł światła z zewnątrz 

pojazdu. Budowa reflektorów uniemożliwiająca ich zaparowanie." 

Prosimy o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania polegającego na możliwości wymiany 

zużytych źródeł światła z wewnątrz pojazdu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ Rozdział III, 

pkt. 2, Lp. 17 zdanie trzecie w kolumnie „Opis” otrzymuje brzmienie: 

„Łatwy dostęp do wymiany zużytych źródeł światła z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu”. 

 

Pytanie 49: 

Rozdział III, pkt 2, Lp. 17 Oświetlenie zewnętrzne 

"Sygnały czoła i końca pociągu powinny być zawsze włączone niezależnie od zasilania 

pojazdu – rekomendacja PKBWK." 

 

Prosimy o doprecyzowanie zapisu ("zawsze") poprzez przekazanie przez Zamawiającego 

szczegółowej wymaganej funkcjonalności działania układu z opisem warunków załączenia 

oświetlenia oraz określenie czasu działania sygnałów.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że sygnały czoła i końca pociągu powinny być zawsze włączone 

niezależnie od zasilania pojazdu podczas eksploatacji. 
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Pytanie 50: 

Rozdział III, pkt 2, Lp. 17 Oświetlenie zewnętrzne 

"Wymaga się wyposażenia w dodatkowe sygnały akumulatorowe końca pociągu 

umiejscowione w kabinie maszynisty wraz z funkcja stałego ładowania baterii akumulatorów 

tych sygnałów.” 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przez sformułowanie "sygnały akumulatorowe" 

rozumie przenośne sygnały końca pociągu?  

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że w pojeździe (w jednej z kabin) musi być 

zamontowany co najmniej jedno urządzenie do sygnalizacji końca pociągu (światło 

czerwone). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że przez sformułowanie "sygnały akumulatorowe" rozumie 

przenośne sygnały końca pociągu. 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ Rozdział III, 

pkt. 2, Lp. 17 zdanie szóste i siódme w kolumnie „Opis” otrzymuje brzmienie: 

„Każdy z pojazdów musi być wyposażony w nocne sygnały końca pociągu a sygnały typu LED 

powinny generować z jednej strony światło barwy czerwonej a z drugiej białe (możliwość 

korzystania naprzemiennie tylko z jednej barwy światła). Stanowisko do ich przechowywania 

umiejscowione w jednej z kabin maszynisty, powinno być wyposażone w zaczepy                                 

z możliwością jednoczesnego ładowania tychże sygnałów, z kolei czoła pojazdów powinny 

posiadać zaczepy do ich łatwego mocowania.” 

 

Pytanie 51: 

Rozdział III, Pomieszczenia dla pasażerów, Lp. 1 poziom hałasu wewnątrz pojazdu oraz 

hałasu emitowanego na zewnątrz 

"Poziom hałasu w przedziale pasażerskim w czasie jazdy ≤ 70 dB." 

Prosimy o potwierdzenie, że wymagany przez Zamawiającego poziom hałasu w przedziale 

pasażerskimi w czasie jazdy to wartość średnia pomiarów w przestrzeni pasażerskiej                             

i ta wartość średnia nie może przekroczyć 70dB? 

W celu otrzymania miarodajnych wyników pomiarów prosimy o możliwość sprawdzenia 

poziomu hałasu na postoju przy w pełni uruchomionym pojeździe (uruchomiony silnik, układ 

klimatyzacji itd.) ponieważ, poziom hałasu podczas jazdy jest uzależniony od stanu 

torowiska, na stan którego oferent nie ma wpływu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że wymagany przez Zamawiającego poziom hałasu w przedziale 

pasażerskimi w czasie jazdy to wartość średnia pomiarów w przestrzeni pasażerskiej                             

i ta wartość średnia nie może przekroczyć 70dB. 

Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania sprawdzania 

poziomu hałasu na postoju i podtrzymuje dotychczasowe zapisy w załączniku nr 4 do SIWZ 

Rozdział III, Pomieszczenia dla pasażerów, Lp. 1. 

 

Pytanie 52: 

Rozdział III, Pomieszczenia dla pasażerów, Lp. 10 Fotele w części pasażerskiej (stałe 

miejsca siedzące) 

"Od strony przejścia fotele zaopatrzyć w uchwyty dla osób stojących." 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku montażu foteli oparciami do siebie tylko jeden                                            

z 2 foteli może być wyposażony w uchwyt dla osoby stojącej. zabieg ten pozwoli uniknąć 

zakleszczenia dłoni pasażera przez drugi uchwyt. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że w przypadku montażu foteli oparciami do siebie tylko jeden                                            

z 2 foteli może być wyposażony w uchwyt dla osoby stojącej. 

 

Pytanie 53: 

Rozdział III, Pomieszczenia dla pasażerów, Lp. 12 Półki bagażowe 

"Miejsce na bagaż pomiędzy oparciami siedzeń zwróconymi tyłem do siebie" 

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg zamawiającego dot. zapewnienia miejsca na bagaż 

pomiędzy oparciami siedzeń zwróconymi tyłem do siebie zostanie spełniony jeśli miejsce                   

to zostanie tylko oznaczone tabliczką informacyjną. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że wymóg zamawiającego dot. zapewnienia miejsca na bagaż 

pomiędzy oparciami siedzeń zwróconymi tyłem do siebie zostanie spełniony jeśli miejsce                   

to zostanie tylko oznaczone tabliczką informacyjną. 

 

Pytanie 54: 

Rozdział III, Przedział WC, Lp. 2 Wyposażenie toalety 

"W kabinie maszynisty zastosować sygnał alarmu z kabiny WC oraz blokadę w przypadku 

awarii lub zapełnienia zbiornika." 

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg ten spełnia rozwiązanie w postaci wyświetlenia 

komunikatu tekstowego na wyświetlaczu maszynisty? 

Wskazujemy, że celem tej funkcjonalności jest możliwość powiadomienia maszynisty                              

o określonych okolicznościach związanych z kabiną WC, który opisane przez Wykonawcę 

rozwiązanie spełnia, w związku z czym uznać je należy za równoważne. 

 

Odpowiedź: 

Rozdział III, Przedział WC, Lp. 2, Wyposażenie toalety w Zmodyfikowanym w dniu 

21.06.2017r. Załączniku nr 4 do SIWZ – SOPZ nie zawiera przywołanego wyżej zapisu. 

Zamawiający z własnej inicjatywy modyfikuje Rozdział III, Przedział WC, Lp. 2, 

Wyposażenie toalety poprzez dodanie zdania 11, które otrzymuje brzmienie: 

"W kabinie maszynisty zastosować sygnał alarmu z kabiny WC oraz blokadę w przypadku 

awarii lub zapełnienia zbiornika." i jednocześnie potwierdza, że wymóg ten spełnia 

rozwiązanie w postaci wyświetlenia komunikatu tekstowego na wyświetlaczu maszynisty. 

 

Pytanie 55: 

Rozdział III, Kabina maszynisty, Lp. 1 Kabina maszynisty z koniecznością zachowania 

biernego bezpieczeństwa 

"Rozmieszczenie i funkcjonowanie urządzeń na pulpicie zgodnie z kartą UIC 612-0." 

Wskazujemy, że postanowienie to powinno zostać wykreślone lub zmienione na:  

„Rozmieszczenie i funkcjonowanie urządzeń na pulpicie powinno być uzgodnione                             

z Zamawiającym ponieważ Zamawiający dopuszcza pojazd już eksploatowany. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ Rozdział III, 

Kabina maszynisty, Lp. 1 Kabina z koniecznością zachowania biernego bezpieczeństwa, 

zdanie ósme otrzymuje brzmienie: 

„Rozmieszczenie i funkcjonowanie urządzeń na pulpicie powinno być uzgodnione                             

z Zamawiającym „ 
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Pytanie 56: 

Rozdział III, Układ napędowy, Lp. 6 Bateria akumulatorów 

"Zamawiający wymaga dostarczenia przewodu zasilania zewnętrznego o długości minimum 

20m wraz z systemem zwijania zabudowanym na stałe na zewnątrz pojazdu." 

Zapis powinien zapis powinien zostać zmieniony na:  

„Zamawiający  wymaga dostarczenia przewodu zasilania zewnętrznego o długości minimum 

20m. 

Stała zabudowa przewodu na zewnątrz pojazdu wiąże się z ryzykiem uszkodzenia skrzyni                     

w razie kolizji np. z zwierzyną leśna oraz element ten może podlegać kradzieżom, dlatego też 

prosimy o zmianę zapisu SIWZ na: Zamawiający  wymaga dostarczenia przewodu zasilania 

zewnętrznego o długości minimum 20m, będącego na wyposażeniu pojazdu". Zapis 

Zamawiającego narazi Go na dodatkowe koszty związane z licznymi kradzieżami 

przewodów. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania i podtrzymuje dotychczasowe 

zapisy w załączniku nr 4 do SIWZ Rozdział III, Układ napędowy, Lp. 6, Bateria 

akumulatorów. 

 

Pytanie 57: 

Rozdział III, Inne wymagania, Lp. 1 System utrzymywania stałej prędkości (tempomat) 

"Obligatoryjny (Zamawiający wymaga, aby zastosowany tempomat miał możliwość 

zablokowania i utrzymania uzyskanej prędkości w danej chwili z dokładnością do 1 km/h). 

Wymagana regulacja prędkości – ciągła. Dodatkowa funkcja tempomatu – zadawanie 

prędkości manewrowej 1 - 5 km/h." 

W przypadku zastosowania przekładni hydromechanicznej nie jest możliwe automatyczne 

utrzymanie stałej prędkości na poziomie 1-5 km/h. 

Wg wymagań przywołanej karty UIC-612 wymagana dokładność utrzymywanej prędkości                  

to +/- 3 km/h 

W związku z powyższym prosimy o zmianę tego punktu SIWZ na następujące brzmienie: 

 

„Zamawiający wymaga, aby zastosowany tempomat miał możliwość zablokowania                             

i utrzymania uzyskanej prędkości w danej chwili z dokładnością do 3 km/h). Wymagana 

regulacja prędkości – ciągła. Dodatkowa funkcja tempomatu – zadawanie prędkości 

manewrowej 3 - 7 km/h.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ Rozdział III, 

Inne wymagania, Lp. 1 System utrzymywania stałej prędkości (tempomat), otrzymuje 

brzmienie: 

„Zamawiający wymaga, aby zastosowany tempomat miał możliwość zablokowania                             

i utrzymania uzyskanej prędkości w danej chwili z dokładnością do 3 km/h). Wymagana 

regulacja prędkości – ciągła. Dodatkowa funkcja tempomatu – zadawanie prędkości 

manewrowej 3 - 7 km/h.” 

 

Pytanie 58: 

Rozdział III, Układ hamulcowy, Lp. 1 Układ hamulcowy 

Wnosimy o dokonanie zmiany części treści zapisu: 

"Mechaniczne elementy wykonawcze - hamulce tarczowe działające na tarcze kół, okładziny 

cierne nie zawierające azbestu, tarcze hamulcowe dzielone" 

na: 
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"Mechaniczne elementy wykonawcze - hamulce tarczowe działające na tarcze kół, okładziny 

cierne nie zawierające azbestu, tarcze hamulcowe dzielone w przypadku ich montażu na osi 

oraz pełne lub dzielone w przypadku ich montażu w kole" 

Zmianę SIWZ argumentujemy tym, iż sprawdzonym i szeroko stosowanym rozwiązaniem jest 

montaż na nowo budowanych pojazdach tarcz tzw. pełnych (niedzielonych) zabudowanych                 

w kołach. A w trakcie eksploatacji gdy zajdzie potrzeba ich wymiany to aby uniknąć 

zdejmowania koła z osi wykonuje się demontaż tarcz przez ich przecięcie na pół                                         

i zamontowanie w miejsce starych tzw. tarcz dzielony. Takie rozwiązanie jest bardziej 

ekonomiczne pod względem kosztów, gdzie tarcze dzielone są kilkukrotnie droższe od tarcz 

pełnych. Należy też wziąć pod uwagę, że często zużycie kół i tarcz idzie w parze i wtedy przy 

ponownym składaniu zestawów kołowych można zastosować tańsze tarcze pełne. 

Proponujemy zmianę części treści zapisu SIWZ:  

"Urządzenia przeciwpoślizgowe: utrzymywanie poślizgu w optymalnym zakresie 

przyczepności podczas rozruchu i hamowania w każdych warunkach eksploatacyjnych" 

na: 

"Urządzenia przeciwpoślizgowe: utrzymywanie poślizgu w optymalnym zakresie 

przyczepności podczas rozruchu i hamowania w normlanych warunkach eksploatacyjnych" 

Proponujemy również zmianę części treści zapisu: 

"Rejestracja stanu urządzeń przeciwpoślizgowych oraz zadziałania ABS i ASR" 

na: 

"Diagnostyka stanu urządzeń przeciwpoślizgowych z rejestracją występowania błędów oraz 

wystąpienia poślizgu podczas rozruchu czy hamowania" 

Taka treść zapisu w naszej opinii bardziej konkretnie oddaje treść wymagania i zapewnia 

pełną wiedzę z przeszłości działania układu przeciwpoślizgowego. 

Zmianę SIWZ argumentujemy tym, że nie jest możliwym zagwarantowanie utrzymanie 

optymalnej przyczepności w każdych warunkach eksploatacyjnych jak np. na torowisku 

znajdzie się olej, lub duże ilości liści. Są to przypadki gdzie współczynnik adhezji koło-szyna 

jest nie do określenia i system przeciwpoślizgowy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

stawianymi przez EN15595 po pewnym czasie działania ma obowiązek się wyłączyć                            

i przywrócić pełną siłę hamowania. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania w zakresie montażu pełnych tarcz 

hamulcowych i podtrzymuje dotychczasowe zapisy w załączniku nr 4 do SIWZ Rozdział III, 

Lp. 1 Układ hamulcowy, Układ hamulcowy. 

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

Rozdział III, Lp. 1 Układ hamulcowy, Układ hamulcowy w następujący sposób: 

- zdanie jedenaste w kolumnie „Opis” otrzymuje brzmienie: 

„Urządzenia przeciwpoślizgowe: utrzymywanie poślizgu w optymalnym zakresie 

przyczepności podczas rozruchu i hamowania w normalnych warunkach eksploatacyjnych” 

- zdanie dwunaste w kolumnie „Opis” otrzymuje brzmienie: 

„Diagnostyka stanu urządzeń przeciwpoślizgowych z rejestracją występowania błędów oraz 

wystąpienia poślizgu podczas rozruchu czy hamowania”. 

- dodaje się zdanie trzynaste w brzmieniu: „Zawory muszą umożliwiać odcięcie zasilania 

powietrzem cylindrów hamulcowych (w przypadku odcięcia jednostki hamulcowej).” 

 

Pytanie 59: 

Rozdział III, Układ hamulcowy, Lp. 4 Układ wytwarzania sprężonego powietrza 

„• ilość agregatów w pojeździe: dopuszcza się jeden agregat sprężarkowy.” 

Prosimy o zmianę zapisu SIWZ na 

ilość agregatów w pojeździe: co najmniej jeden agregat sprężarkowy.” 
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Ponadto prosimy o wyjaśnienie czy zastosowanie dwóch sprężarek tłokowych gdzie każda                       

z nich zintegrowana jest z silnikiem spalinowym pojazdu oraz dwóch osobnych układów 

przygotowania powietrza w celu zapewnienie klasy jakości sprężonego powietrza min. 3                  

wg ISO8573-1 spełni wymagania Zamawiającego? 

Prośbę argumentujemy faktem, że zwiększenie liczby układów sprężarkowych pozwoli                     

na zapewnienie redundancji układu w przypadku awarii jednej z sprężarek, co pozytywnie 

wpływa na niezawodność pojazdów. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ Rozdział III, 

Układ hamulcowy, Lp. 4 Układ wytwarzania sprężonego powietrza w kolumnie opis 

otrzymuje brzmienie 

„Zamawiający dopuszcza możliwość zabudowy sprężarki śrubowej lub tłokowej.  

Dodatkowe warunki:  

 temperatura pracy: od -25 do +40 stopni Celsjusza,  

 wydajność – zgodnie z doświadczeniem Wykonawcy agregatu zapewniająca zasilanie 

sprężonym powietrzem w każdych warunkach normalnej pracy,  

 ilość agregatów w pojeździe: co najmniej jeden agregat sprężarkowy. 

 jakość wytwarzanego powietrza: ISO 8573-1 klasa jakości min. 3. poprzez 

zastosowanie osuszaczy” 

Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że zastosowanie dwóch sprężarek tłokowych, gdzie 

każda z nich zintegrowana jest z silnikiem spalinowym pojazdu oraz dwóch osobnych 

układów przygotowania powietrza w celu zapewnienie klasy jakości sprężonego powietrza 

min. 3 wg ISO8573-1 spełni wymagania Zamawiającego. 

 

Pytanie 60: 

Rozdział III, Układ hamulcowy, Lp. 4 Układ wytwarzania sprężonego powietrza 

 

Prosimy o potwierdzenie, że zastosowanie sprężarki tłokowej zintegrowanej z silnikiem 

spalinowym pojazdu oraz osobnego układu przygotowania powietrza w celu zapewnienie 

klasy jakości sprężonego powietrza min. 3 wg ISO8573-1 spełni wymagania Zamawiającego? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że zastosowanie sprężarki tłokowej zintegrowanej z silnikiem 

spalinowym pojazdu oraz osobnego układu przygotowania powietrza w celu zapewnienie 

klasy jakości sprężonego powietrza min. 3 wg ISO8573-1 spełni wymagania Zamawiającego. 

 

Pytanie 61: 

Rozdział III, Inne wymagania, Lp. 4 Diagnostyka systemu sterowania 

Czy Zamawiający dysponuje obecnie rozwiązaniem systemu eco-drivingu w swoich 

pojazdach? 

Jeżeli tak, to prosimy o dostarczenie specyfikacji takiego systemu. 

Jeżeli nie, to prosimy o doprecyzowanie oczekiwań od systemu wspierającego eco-driving. 

 

Odpowiedź: 

W Zmodyfikowanym w dniu 21.06.2017r. Załączniku nr 4 do SIWZ – SOPZ, Rozdział III, 

Inne wymagania, Lp. 4 dotyczy Układu wytwarzania sprężonego powietrza. 

Rozdział III, Inne wymagania, Lp. 4 Diagnostyka systemu sterowania natomiast znajdował 

się w Załączniku nr 4 do SIWZ – SOPZ przed modyfikacją i tym samym Zamawiający                  

nie odpowiada na to pytanie. 
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Pytanie 62: 

Rozdział III, Inne wymagania, L. 8 System Informacji Pasażerskiej, pkt 22 

"Wymaga się monitorowania i raportowania do serwera Użytkownika wybranych parametrów 

diagnostycznych pojazdu przy udziale sterownika SIP.  Parametry – do uzgodnienia                                         

z Zamawiającym." 

Prosimy o wyjaśnienie jakich parametrów diagnostycznych pojazdu Zamawiający wymaga  

do monitorowania przy integracji z systemem SIP? 

 

Odpowiedź: 

Pytanie dotyczy Rozdziału III, Inne wymagania, L. 6 System Informacji Pasażerskiej, 

pkt 22 w Zmodyfikowanym Załączniku nr 4 do SIWZ – SOPZ z dnia 21.06.2017r. 

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga monitorowania i raportowania do serwera Użytkownika 

wszystkich parametrów jakie są zapisywane przez rejestrator zdarzeń. 

 

Pytanie 63: 

Rozdział III, Inne wymagania, Lp. 15  System pokładowej sieci Ethernet (SPEth), pkt 7 

"System musi przyszłościowo umożliwiać zdalne włączanie i wyłączanie urządzeń 

instalowanych w SZT poprzez  wysyłanie odpowiednich informacji do i z modułu GSM                   

do transmisji danych." 

Prosimy o sprecyzowanie wymagań dot. możliwości zdalnego włączanie i wyłączanie 

urządzeń instalowanych w SZT poprzez wysyłanie odpowiednich informacji do i z modułu 

GSM oraz do transmisji danych. 

 

Odpowiedź: 

Pytanie dotyczy Rozdziału III, Inne wymagania, Lp. 12 System pokładowej sieci Ethernet 

(SPEth), pkt 6 w Zmodyfikowanym Załączniku nr 4 do SIWZ – SOPZ z dnia 21.06.2017r. 

Zamawiający wyjaśnia, że siec Ethernet na pojazdach musi posiadać odpowiednią 

architekturę, aby w przyszłości, wszystkie urządzenia wpięte do tej sieci mogły być w pełni 

zarządzalne, tak jak ma to miejsce w pozostałych pojazdach Zamawiającego. 

 

Pytanie 64: 

Rozdział III, Inne wymagania, Lp. 17 System Lokalizacji Pojazdu (SLP), pkt 1  

"System z możliwością przesyłania danych o lokalizacji pojazdu do serwera Użytkownika                  

w taki sposób aby serwer Użytkownika mógł wykorzystać te dane do zasilenia własnego 

oprogramowania (także mapy) i dalszego przekazania ich do oprogramowania właściciela 

infrastruktury kolejowej (PKP PLK) służąc do ewidencji pracy eksploatacyjnej i śledzenia 

położenia SZT." 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania informacji o położeniu geograficznym 

pojazdu z diagnostyki pojazdu przez transmisję w zintegrowanym systemie SIP?  

 

Odpowiedź: 

Pytanie dotyczy Rozdziału III, Inne wymagania, Lp. 13, System Lokalizacji Pojazdu 

(SLP), pkt 1 w Zmodyfikowanym Załączniku nr 4 do SIWZ – SOPZ z dnia 21.06.2017r. 

Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania informacji o położeniu geograficznym 

pojazdu z diagnostyki pojazdu przez transmisję w zintegrowanym systemie SIP. 

 

Pytanie 65: 

Rozdział III, Inne wymagania, Lp. 17 System Lokalizacji Pojazdu (SLP), pkt 3 

„Możliwość określenia położenia SZT z dokładnością +/- 10 m, także po zaniku sygnału 

satelitarnego GPS (moduł drogi)." 
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Określenie położenia SZT bez sygnału GPS na podstawie wyłacznie systemu sterowania 

pojazdem jest niemożliwe w związku z tym prosimy o wykreślenie ww. zapisu z wymagań 

SIWZ. 

 

Odpowiedź: 

Pytanie dotyczy Rozdziału III, Inne wymagania, Lp. 13, System Lokalizacji Pojazdu 

(SLP), pkt 3 w Zmodyfikowanym Załączniku nr 4 do SIWZ – SOPZ z dnia 21.06.2017r. 

 Zamawiający informuje, iż pozycja pojazdu ma być realizowana za pomocą modułu drogi                  

i przekazywanych impulsów z tzw. „koła”.  

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy w załączniku nr 4 do SIWZ Rozdział III, 

Inne wymagania, Lp. 13 System Lokalizacji Pojazdu (SLP), pkt 3. 

 

Pytanie 66: 

Rozdział III, Inne wymagania, Lp. 17 System Lokalizacji Pojazdu (SLP), pkt 7 oraz Lp. 

19 pkt 8. 

„Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zintegrować zamontowany system (SLP)                    

z już działającym oprogramowaniem u Zamawiającego”  

„Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zintegrować zabudowany system zliczania 

podróżnych (SZLP) z już działającym oprogramowaniem u Zamawiającego.” 

Prosimy o przekazanie informacji o systemach wykorzystywanych przez Zamawiającego                  

w celu dokonania analizy możliwości spełnienia powyższych wymagań. 

 

Odpowiedź: 

Pytanie dotyczy jedynie Rozdziału III, Inne wymagania, Lp. 13, System Lokalizacji 

Pojazdu (SLP), pkt 6 w Zmodyfikowanym Załączniku nr 4 do SIWZ – SOPZ z dnia 

21.06.2017r. 

Zamawiający wyjaśnia, że korzysta z systemów: 

- MS SQL; 

- Municom. 

 

Pytanie 67: 

Rozdział III, Inne wymagania, Lp. 26 System komunikacji maszynista-pasażer oraz 

maszynista-kierownik pociągu  

„W każdym przedsionku zainstalowany intercom do komunikacji głosowej pasażera                                

z obsługą pojazdu w kabinie maszynisty. Zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem 

przez pasażera. Na pulpicie maszynisty powinna wyświetlać się informacja o numerze drzwi, 

przy których uruchomiony został interkom wraz z automatycznym przełączeniem się widoku 

z kamer wewnętrznych skierowanych na dane drzwi.” 

Prosimy o sprecyzowanie zapisu SIWZ dotyczącego sformułowania „zabezpieczenie przed 

przypadkowym załączeniem przez pasażera”  

Przyciski interkomu zazwyczaj wymagają użycia określonej siły nacisku w celu aktywacji 

rozmowy. Prosimy o potwierdzenie, że jest to dla Zamawiającego wystarczające 

zabezpieczenie? 

 

Odpowiedź: 

Pytanie dotyczy Rozdziału III, Inne wymagania, Lp. 18 System komunikacji maszynista-

pasażer oraz maszynista-kierownik pociągu  w Zmodyfikowanym Załączniku nr 4                     

do SIWZ – SOPZ z dnia 21.06.2017r. 

Zamawiający informuje, że sam wymóg użycia zwiększonego nacisku nie zabezpiecza 

systemu przed przypadkowym uruchomieniem. Rozwiązaniem akceptowalnym przez 

zamawiającego jest np. montaż pierścienia ochronnego wokół przycisku uruchamiającego 
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Interkom, przez co sam przycisk nie będzie elementem najbardziej wystającym z obudowy, 

co zabezpieczy system przed aktywacją np. po przypadkowym oparciu się pasażera. 

 

Pytanie 68: 

Rozdział III, Inne wymagania, Lp. 27 Ochrona przeciwpożarowa  

"Podczas postoju jednostki i wyłączeniu zasilania centralka powinna pracować wykorzystując 

własny akumulator rezerwowy i rejestrować ewentualne zdarzenia." 

W związku z faktem, że pojazdy będą wyposażone jedynie w system detekcji pożaru prosimy 

o potwierdzenie, że 5 minut pracy centralki po wyłączeniu zasilania i rejestracje w tym w tym 

czasie ewentualnych zdarzeń będzie dla zamawiającego wystarczającym okresem czasu.   

 

Odpowiedź: 

Pytanie dotyczy Rozdziału III, Inne wymagania, Lp. 19 Ochrona przeciwpożarowa                      

w Zmodyfikowanym Załączniku nr 4 do SIWZ – SOPZ z dnia 21.06.2017r. 

Zamawiający modyfikuje zapis Rozdziału III, Inne wymagania, Lp. 19 Ochrona 

przeciwpożarowa w następujący sposób: 

- zdanie 5 "Podczas postoju jednostki i wyłączeniu zasilania centralka powinna pracować 

wykorzystując własny akumulator rezerwowy i rejestrować ewentualne zdarzenia." otrzymuje 

brzmienie:  

 

"Podczas postoju jednostki i wyłączeniu zasilania centralka powinna pracować wykorzystując 

własny akumulator rezerwowy i rejestrować ewentualne zdarzenia przez minimum 15 minut." 

                        

Pytanie 69: 

Rozdział III, Inne wymagania, Lp. 29 Pozostałe wymagania dodatkowe 

"Wszystkie urządzenia wyposażone w zegar muszą być ze sobą zsynchronizowane tzn. 

wskazywać jednakową godzinę. Pojazd powinien być wyposażony w defibrylator 

Zamawiający wymaga wyposażenia instalacji elektrycznej pojazdu w system ładowania 

baterii akumulatorów w członie, w którym nie jest uruchomiony silnik spalinowy. 

Wymaga się, aby przy zasilaniu awaryjnym załączona była wentylacja pojazdu oraz 

oświetlenie awaryjne pojazdu." 

Prosimy o doprecyzowanie przypadku jaki zamawiający opisuje jako "zasilanie awaryjne". 

 

Odpowiedź: 

Pytanie dotyczy Rozdziału III, Inne wymagania, Lp. 21 Pozostałe wymagania dodatkowe 

w Zmodyfikowanym Załączniku nr 4 do SIWZ – SOPZ z dnia 21.06.2017r. 

Zamawiający wyjaśnia, że przez „zasilanie awaryjne” rozumie urządzenie lub układ urządzeń 

służący do ochrony wybranych odbiorników przed zakłóceniami lub przerwami w zasilaniu, 

których skutkiem mogłoby być zakłócenie lub przerwanie ich pracy. 

 

Pytanie 70: 

Rozdział III, Inne wymagania, Lp. 29 Pozostałe wymagania dodatkowe 

"Wymaga się, aby przy zasilaniu awaryjnym załączona była wentylacja oraz oświetlenie 

awaryjne pojazdu. " 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza alternatywne rozwiązanie wentylacji 

awaryjnej poprzez montaż na pojeździe co najmniej 4 okien uchylnych pozwalających                         

na przewietrzenie przestrzeni pasażerskiej? 

 

Odpowiedź: 

Pytanie dotyczy Rozdziału III, Inne wymagania, Lp. 21 Pozostałe wymagania dodatkowe 

w Zmodyfikowanym Załączniku nr 4 do SIWZ – SOPZ z dnia 21.06.2017r. 

Zamawiający wymaga zgodnie z Rozdziałem III, Drzwi i okna Lp. 4 montażu minimum 2 

okien na człon wykonanych jako uchylne. Okna uchylne nie spełnią alternatywnego 
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rozwiązania wentylacji awaryjnej proponowanego przez Wykonawcę. Przy zasilaniu 

awaryjnym wymagana jest załączona wentylacja oraz oświetlenie awaryjne pojazdu. 

 

Pytanie 71: 

Rozdział III, Inne wymagania, Lp. 29 Pozostałe wymagania dodatkowe 

"Pojazd powinien być wyposażony między innymi w nocne sygnały końca pociągu. Sygnały 

typu LED powinny generować z jednej strony światło czerwone a z drugiej białe (możliwość 

korzystania naprzemiennie tylko z jednej barwy światła). Stanowisko do ich przechowywania 

powinno być wyposażone w zaczepy z możliwością jednoczesnego ładowania tychże 

sygnałów, z kolei czoła pojazdu powinny posiadać zaczepy do ich łatwego mocowania." 

W związku z faktem, że Norma PN-K 88200 mówi o sygnałach nocnych końca pociągu,                          

a norma PN-K 89100 mówi o dziennych oznaczeniu końca pociągu - Tarcza końca pociągu, 

proponujemy zmianę zapisów SIWZ na:  

„Pojazd powinien być wyposażony między innymi w nocne sygnały końca pociągu. Sygnały 

typu LED powinny generować z jednej strony światło czerwone. Stanowisko do ich 

przechowywania powinno być wyposażone w zaczepy z możliwością jednoczesnego 

ładowania tychże sygnałów, z kolei czoła pojazdu powinny posiadać zaczepy do ich łatwego 

mocowania.” , ponieważ norma PN-K 89100 nie przewiduje białych świateł w sygnałach 

końca pociągu 

 

Odpowiedź: 

Pytanie dotyczy Rozdziału III, Inne wymagania, Lp. 21 Pozostałe wymagania dodatkowe 

w Zmodyfikowanym Załączniku nr 4 do SIWZ – SOPZ z dnia 21.06.2017r. 

Wymagania dotyczące nocnych sygnałów końca pociągu zawarte są w odpowiedzi                           

na pytanie 50. 

Zamawiający modyfikuje treść Rozdziału III, Inne wymagania, Lp. 21 Pozostałe wymagania 

dodatkowe, Zmodyfikowanego Załącznika nr 4 do SIWZ – SOPZ poprzez wykreślenie zdania 

9, 10, 11.  

 

Pytanie 72: 

Rozdział III, Inne wymagania, Lp. 29 Pozostałe wymagania dodatkowe 

"Zamawiający wymaga wyposażenia instalacji elektrycznej pojazdu w system ładowania 

baterii akumulatorów w członie, w którym nie jest uruchomiony silnik spalinowy." 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający poprzez wyżej przywołany zapis SIWZ rozumie 

przeniesienie ładowania baterii z członu o sprawnym układzie napędowym na człon, który 

uległ awarii. 

 

Odpowiedź: 

Pytanie dotyczy Rozdziału III, Inne wymagania, Lp. 21 Pozostałe wymagania dodatkowe 

w Zmodyfikowanym Załączniku nr 4 do SIWZ – SOPZ z dnia 21.06.2017r. 

Zamawiający informuje, że poprzez wyżej przywołany zapis SIWZ rozumie przeniesienie 

ładowania baterii z członu o sprawnym układzie napędowym na człon, który uległ awarii. 

 

Pytanie 73: 

Rozdział III, Inne wymagania, Lp. 31 Wymagania dotyczące utrzymania układów 

zabudowanych na pojeździe  

Proponujemy dokonanie zmiany części treści postanowienia: 

"Zamawiający wymaga zabudowy osłon rur i przewodów układu ogrzewania, 

pneumatycznego, hydraulicznego oraz innych układów umieszczonych pod pojazdem: 

na następującą: 

"Zamawiający wymaga zabudowy osłon rur i przewodów układu ogrzewania, 

pneumatycznego, hydraulicznego oraz innych układów umieszczonych pod pojazdem                       

w miejscach, gdzie występuje realne ryzyko nagromadzenia się lodu, który pod naporem 
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pracujących elementów jak, np. obracający się wózek mógł by doprowadzić do oberwanie 

tych elementów" 

Wskazujemy, iż nie ma potrzeby stosowania osłon we wszystkich miejscach prowadzenia 

instalacji, a jedynie tam gdzie istnie realne ryzyko ich uszkodzenia. 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania i podtrzymuje dotychczasowe 

zapisy w załączniku nr 4 do SIWZ Rozdział III, Inne wymagania, Lp. 31 Wymagania 

dotyczące utrzymania układów zabudowanych na pojeździe. 

 

 

Zamawiający z własnej inicjatywy modyfikuje Rozdział III, Kabina maszynisty, Lp. 6 

Radiotelefon nadawczo odbiorczy poprzez dodanie zdania 6 w następującym brzmieniu: 

„Radiotelefon musi obsługiwać standard analogowy VHF oraz cyfrowy GSM-R.” 

 

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

18.07.2017 r. godz. 11.00 (składanie ofert); 

18.07.2017 r. godz. 11.15 (otwarcie ofert) 

na: 

02.08.2017r. godz. 11.00 (składanie ofert); 

02.08.2017r. godz. 11.15 (otwarcie ofert). 

 

 

        Marzena Wodzińska 

                                                                                              Członek Zarządu 

 

                                                                                                 Maciej Sytek 

Członek Zarządu 


