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    ZARZĄD 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

        

                           Poznań, dnia 8 września 2017 r. 

DT-II.272.5.2017  

Wykonawcy biorący udział 

 w postępowaniu 

 

 
dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania                   

i prac modernizacyjnych dla 5. elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN76” 

 

 

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 2017r.,                         

poz. 1579), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikuje 

treść SIWZ. 

 

Pytanie 1:  

SIWZ, punkt III.4.1. 

Prosimy o zmianę ust. 1 na: 

„wymiana wszystkich tarcz hamulcowych”. 

W tej chwili producent układu hamulcowego nie posiada technologii wykonania tarcz 

dzielonych dla pary ciernej zastosowanej w pojazdach serii EN76.  Czas dostawy tarcz 

dzielonych wynosi ok. 10 miesięcy, do czego trzeba doliczyć czas na niezbędne badania. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Rozdział III ust. 4 pkt 1) otrzymuje 

brzmienie: 

„1) wymiana wszystkich tarcz hamulcowych;”  

 

Pytanie 2:  

SIWZ, rozdz. V, pkt 2.1) ppkt a) 

Prosimy o zmianę postanowienia dotyczącego warunku zdolności technicznej i zawodowej          

na następujące: 

„Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, 

(a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje 

należycie) co najmniej trzy naprawy okresowe na poziomie utrzymania P4 i/lub P5 

elektrycznego zespołu trakcyjnego z napędem asynchronicznym o wartości nie mniejszej niż 

1.500.000 zł brutto każda lub dostawę/dostawy co najmniej trzech elektrycznych zespołów 

trakcyjnych z napędem asynchronicznym.” 
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Wskazujemy, że produkcję elektrycznego zespołu trakcyjnego cechuje wyższy poziom 

skomplikowania niż naprawy okresowe na poziomie utrzymania P4 i P5, wymaga też ona 

wyższych kwalifikacji wykonawcy w zakresie zdolności technicznych i zawodowych.  

Wykonawca, który należycie wyprodukował i dostarczył co najmniej trzy ezt z napędem 

asynchronicznym ma więc niewątpliwie zdolności techniczne i zawodowe wystarczające                    

do należytej realizacji przedmiotowego zamówienia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowienia dotyczącego warunku zdolności 

technicznej i zawodowej i tym samym podtrzymuje dotychczasowy zapis Rozdziału V                    

pkt 2.1) ppkt a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 3:  

SIWZ, punkt IV 
Wnosimy o zmianę terminu wykonania naprawy dla pierwszych dwóch pojazdów z 70 dni                    

na 100 dni, a termin wykonania całości zamówienia do 180 dni. Wynika to z konieczności 

oczekiwania na części i podzespoły niezbędne do wykonania modernizacji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania całości zamówienia                                         

do 180 dni. 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Rozdział IV otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia w terminie do 150 

dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem, iż P4 z pracami 

modernizacyjnymi dwóch pierwszych pojazdów zostaną wykonane w terminie do 90 dni 

kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy.” 

Zamawiający modyfikuje Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ                            

w zakresie ww. zmiany terminu. 

 

Pytanie 4:  

Załącznik nr 3 do SIWZ, § 3 ust. 2 

Prosimy o wyjaśnienie, na jakich zasadach będzie przetransportowany pojazd z miejsca 

postoju do Wykonawcy w celu wykonania przeglądu P4 w sytuacji, gdy pojazd będzie 

wyłączony z eksploatacji ze względu na przekroczony termin resursu P4?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że pojazd wyłączony z eksploatacji ze względu na przekroczony 

termin resursu P4 zostanie przetransportowany z miejsca postoju do Wykonawcy w stanie 

czynnym z ograniczoną dopuszczalną prędkością.   

 

Pytanie 5:  

Załącznik nr 3 do SIWZ, § 5 ust. 2 pkt 1) 

Proponujemy zmianę terminu przekazania WTWiO na „przed odbiorem ostatniego pojazdu”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. WTWiO prac modernizacyjnych                

są dokumentem niezbędnym do prawidłowego odbioru każdego pojazdu.  

 

Pytanie 6:  

Załącznik nr 3 do SIWZ, § 5 ust. 2 pkt 2) 

Proponujemy zmianę terminu przekazania zmian w DSU na „przed odbiorem ostatniego 

pojazdu”. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 3 do SIWZ § 5 ust. 2  

pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

„2) W razie konieczności – zmiany lub aktualizacja Dokumentacji Systemu Utrzymania 

(DSU) – w terminie odbioru końcowego trzeciego pojazdu;” 

 

Pytanie 7:  

Załącznik nr 3 do SIWZ, § 5 ust. 2 pkt 3) 

Proponujemy zmianę terminu przekazania zmian w DTR na „przed odbiorem ostatniego 

pojazdu”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pytanie 8:  

Załącznik nr 3 do SIWZ, § 5 ust. 2 

Wnosimy o dokonanie zmiany w taki sposób, aby było wystarczające przedłożenie 

dokumentacji Zamawiającemu do akceptacji. Dokumentacja techniczna będzie stworzona 

przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, przepisami 

prawa oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w SIWZ. Ponadto, Wykonawca, jako podmiot 

zajmujący się profesjonalnie naprawą i modernizacją pojazdów szynowych, posiada stosowną 

wiedzę i kompetencję, aby taką dokumentację stworzyć. W związku z faktem, że nie ma 

podstaw, aby uzgadniać dokumentację techniczną z Zamawiającym, prosimy o dokonanie 

wnioskowanej zmiany. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Z doświadczenia Zamawiającego 

wynika, że konsultacje Wykonawcy z Zamawiającym w zakresie treści dokumentacji 

technicznej pozwalają na uniknięcie ewentualnych błędów na etapie jej tworzenia. 

Zamawiający z własnej inicjatywy dokonuje poprawki oczywistej omyłki pisarskiej.                               

W załączniku nr 3 do SIWZ § 5 zmianie ulega numeracja z ust. 2 i 3 na ust. 3 i 4: 

„3. Dokumentację wymienioną w ust. 2 pkt 1 – 2 Wykonawca opracuje w uzgodnieniu                              

z Zamawiającym. 

4. Dokumentacja wymieniona w ust. 2 musi być sporządzona w języku polskim lub 

przetłumaczona na język polski.” 

 

Pytanie 9:  

Załącznik nr 3 do SIWZ, § 7 ust. 3 

Wnosimy o usunięcie pkt 1. Wskazane pole eksploatacji oznacza w zasadzie nieograniczone 

udostępnianie dokumentacji, a nie jest Zamawiającemu niezbędne na jakimkolwiek etapie 

eksploatacji i utrzymania pojazdów.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy (wskazany w Załączniku nr 3 do SIWZ,                       

§ 7 ust. 3 zapis dotyczy licencji na oprogramowanie a nie dokumentacji). 

 

Pytanie 10:  

Załącznik nr 3 do SIWZ, § 8 ust. 9 

Prosimy o poprawienie omyłkowego odesłania (powinno być do ust. 5). 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje poprawki oczywistej omyłki pisarskiej. W załączniku nr 3 do SIWZ  

§ 8 ust. 9 otrzymują brzmienie: 

„9. W przypadku nie zachowania terminu płatności, o którym mowa w ust. 5, Wykonawcy 

przysługują odsetki ustawowe.” 

 

Pytanie 11:  

Załącznik nr 3 do SIWZ, § 9 ust. 5 

Wnosimy o usunięcie tego postanowienia, ponieważ Zamawiający nie podał definicji awarii 

Odpowiedzialność gwarancyjna wykonawcy obejmuje wady zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 3 do SIWZ § 9 ust. 5  

otrzymuje brzmienie: 

„5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki i następstwa uszkodzeń 

ezt, powstałe w okresie gwarancyjnym, wynikające z niewłaściwej jakości wykonanej 

naprawy i prac modernizacyjnych, w tym zastosowaniem podczas naprawy i prac 

modernizacyjnych niewłaściwych materiałów (wady materiałowe) i niewłaściwych 

technologii.”  

 

Pytanie 12:  

Załącznik nr 3 do SIWZ, § 9 ust. 10 

Proponujemy zmienić przesłanki odrzucenia reklamacji na ogólniejsze „jeśli wada nie wynika 

z niewłaściwego wykonania P4 z modernizacją” . 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis w § 9 ust. 10 Istotnych postanowień 

umownych, stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ. 

 

Pytanie 13:  

Załącznik nr 3 do SIWZ, § 11 ust. 1 pkt 2 

Za zwłokę w naruszeniu którego terminu należna będzie kara umowna? W § 3 wskazane                      

są dwa terminy, które mogą być od siebie niezależne 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że kara umowna należna będzie za naruszenie któregokolwiek                     

z terminów wskazanych w § 3. 

 

Pytanie 14:  

Załącznik nr 3 do SIWZ, § 11 ust. 1 pkt 2 

Wnosimy o naliczanie kary umownej za każdy zakończony dzień zwłoki. Wskazujemy                              

że zastrzeżenie kary umownej jako liczonej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki nie jest zgodne 

z zasadą, że o każdym kolejnym dniu zwłoki możemy mówić dopiero po upływie danego dnia 

(por. art. 111 kc). Nie jest bowiem dopuszczalne naliczanie kary za ten dzień, w którym 

zobowiązanie zostanie spełnione.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
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Pytanie 15:  

Załącznik nr 3 do SIWZ, § 11 ust. 1 pkt 5 

Wnosimy o obniżenie kary umownej do 500 zł, zważywszy na niewielkie znaczenie tego 

zobowiązania dla realizacji całości zamówienia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pytanie 16:  

Załącznik nr 3 do SIWZ, § 11  

Prosimy dodać limitację wszystkich kar umownych łącznie do 10 % wartości umowy netto. 

Pozwoli to wykonawcy na skalkulowanie ryzyka i zaoferowanie korzystniejszej ceny. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pytanie 17:  

Załącznik nr 3 do SIWZ, § 11 ust. 1  

Wnosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych w następujący sposób: 

a. W punkcie 2 -  do 2 000 zł za każdy dzień zwłoki. 

b. W punkcie 3 – do 500 zł za każdy dzień zwłoki 

c. W punkcie 4 – do 1 000 zł za każdy dzień zwłoki. 

Wskazujemy, że kara umowna nie może być rażąco wygórowana, gdyż w takim przypadku 

możliwe jest jej sądowe miarkowanie. Prosimy o jej obniżenie do poziomu rynkowego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pytanie 18:  

Załącznik nr 3 do SIWZ, § 12 ust. 1 pkt 2) 

Prosimy o wyjaśnienie, czy chodzi o termin wykonania całości przedmiotu umowy? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wskazany w Załączniku nr 3 do SIWZ, § 12 ust. 1 pkt 2) termin 

dotyczy wykonania całości przedmiotu umowy. 

 

Pytanie 19:  

Załącznik nr 3 do SIWZ, § 15 

Wnosimy o dodanie ust. 1 o treści : 

„Zamawiający, stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 2)-6) Ustawy Pzp przewiduje możliwość 

dokonania zmiany zawartej umowy.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy w § 15 Istotnych postanowień umownych, 

stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ. 

 

 

Pytanie 20:  

Załącznik nr 3 do SIWZ, § 17 ust. 1 

Wnosimy o usunięcie punktu. W przypadku umowy o dzieło nie ma sensu wskazywać, na jaki 

okres została zawarta. Budzi to niepotrzebne wątpliwości na etapie realizacji umowy.  
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Ewentualnie wnosimy o zmianę w ten sposób, aby umowa była zawarta na czas wykonania 

zobowiązań stron w niej określonych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

 

 

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

20.09.2017 r. godz. 11.00 (składanie ofert) 

20.09.2017 r. godz. 11.15 (otwarcie ofert) 

na: 

25.09.2017r. godz. 11.00 (składanie ofert) 

25.09.2017r. godz. 11.15 (otwarcie ofert) 

 

 

 

 

Wojciech Jankowiak 

                                                                    Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

- Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy 


