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ZARZĄD 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO    

                           Poznań, dnia 3 sierpnia 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.1, 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:  

Załącznik nr 4 do SIWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

Rozdział III, Specyfikacja techniczna – zakup spalinowych zespołów trakcyjnych 2 

członowych, 

Układ hamulcowy, lp. 1: Układ hamulcowy. 

 

Wnosimy o zmianę części treści z: 

„Mechaniczne elementy wykonawcze – hamulce tarczowe działające na tarcze kół, okładziny 

cierne nie zawierające azbestu, tarcze hamulcowe dzielone.” 

na:  

„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 standardowym i sprawdzonym rozwiązaniem dla nowo 

budowanych pojazdów jest montaż tarcz tzw. pełnych (niedzielonych) zabudowanych                         

w kołach. Zastosowanie tarcz dzielonych jest nowym rozwiązaniem konstrukcyjnym, które 

wymaga opracowania nowego projektu i dodatkowych badań, na co potrzeba ok. 12-16 

miesięcy. Uwzględniając bardzo krótki czas na dostawę pojazdów, wnosimy                                        

o zaakceptowanie możliwości zastosowania tarcz niedzielonych. 

 

 

Odpowiedź: 

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

Specyfikacja techniczna – zakup spalinowych zespołów trakcyjnych 2 członowych, 

Układ hamulcowy, lp. 1: Układ hamulcowy zdanie trzecie w kolumnie Opis/tytuł otrzymuje 

brzmienie: 

„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.” 
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Pytanie 2: 

Załącznik nr 4 do SIWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

Rozdział III, Specyfikacja techniczna – zakup spalinowych zespołów trakcyjnych 2 

członowych, 

Inne wymagania, lp. 31: Wymagania dotyczące utrzymania układów zabudowanych                 

na pojeździe. 

 

Wnioskujemy o zmianę części treści pkt 31 z: 

„Zamawiający wymaga zabudowy osłon rur i przewodów układu ogrzewania, 

pneumatycznego, hydraulicznego oraz innych układów umieszczonych pod pojazdem.” 

na: 

„Zamawiający wymaga zabudowy osłon rur i przewodów układu ogrzewania, 

pneumatycznego, hydraulicznego oraz innych układów umieszczonych pod pojazdem                       

w uzgodnieniu z Zamawiającym” 

 

Proponowaną zmianę argumentujemy tym, że zabudowa ww. osłon w obszarze power-packa 

może spowodować niewłaściwą pracę/przegrzewanie niektórych urządzeń. 

 

Odpowiedź: 

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

Specyfikacja techniczna – zakup spalinowych zespołów trakcyjnych 2 członowych, 

Inne wymagania, lp. 31: Wymagania dotyczące utrzymania układów zabudowanych na 

pojeździe zdanie trzecie w kolumnie Opis/tytuł otrzymuje brzmienie: 

 

„Zamawiający wymaga zabudowy osłon rur i przewodów układu ogrzewania, 

pneumatycznego, hydraulicznego oraz innych układów umieszczonych pod pojazdem                             

w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym” 

 

 

Zamawiający z własnej inicjatywy modyfikuje Rozdział III, Inne wymagania, Lp. 31 

Zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SIWZ. 

Zmianie ulega numeracja: z L.p. 31 na L.p. 23. 

 

 

 

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

02.08.2017 r. godz. 11.00 (składanie ofert);  

02.08.2017 r. godz. 11.15 (otwarcie ofert)  

na:  

11.08.2017r. godz. 11.00 (składanie ofert);  

11.08.2017r. godz. 11.15 (otwarcie ofert). 
 

 

 
                                                                                                  Wojciech Jankowiak 

         Wicemarszałek  

Województwa Wielkopolskiego 

 

 


