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                 WICEMARSZAŁEK 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

                   Wojciech Jankowiak 

    

                                  Poznań, dnia 30 sierpnia 2019r. 

DT-II.272.3.2019  

Wykonawcy biorący udział 

 w postępowaniu 

 

 

dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie czynności piątego poziomu 

utrzymania i prac modernizacyjnych dla autobusu szynowego SA108-010” 

 

 

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 (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986  

ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikuje treść 

SIWZ. 

 

 

Pytanie 1:  

SIWZ, IV – z uwagi na zakres naprawy P5 oraz prac modernizacyjnych, a także długi czas 

oczekiwania na podzespoły niezbędne do realizacji Umowy (m.in. koła monoblokowe, tarcze 

hamulcowe) zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu naprawy P5 autobusu 

szynowego SA 108-010 do 365 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia termin wykonania przedmiotu zamówienia i dokonuje modyfikacji 

treści SIWZ. 

Rozdział IV SIWZ otrzymuje brzmienie: 

,,Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia w terminie 

do 430 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy.” 

 

W załączniku nr 2 do SIWZ ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

,,1. Zamówienie wykonamy w terminie: do …….... dni kalendarzowych, licząc od dnia 

podpisania umowy (do 430 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy).” 

 

Pytanie 2:  

Zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego 

oszacowania ceny ofertowej tj. dokumentacji konstrukcyjnej, DTR, WTWiO. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż posiada następującą dokumentację autobusu szynowego serii 

SA108 typu 215M:  
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- DSU, 

- DTR (tom I i II),  

- Instrukcja obsługi i konserwacji urządzeń (tom I i II),  

- WTWiO autobusu szynowego typu 215M, 

- WTWiO wózków typu 19MN.  

Dokumentacja ta jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Ponadto Zamawiający   

udostępni ww. dokumentację na czas realizacji zamówienia wybranemu Wykonawcy na jego 

wniosek, po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Dokumentacja Systemu Utrzymania dwuczłonowego autobusu szynowego typu 215M serii 

SA108 nr KW 215M 0130-1 stanowi załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia.  

 

Pytanie 3:  

Dot. SIWZ rozdział III ustęp 10 i 10a.  

Prosimy o objaśnienie, co Zamawiający rozumie poprzez gwarancję na dokumentację 

techniczną?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach udzielonej gwarancji na dokumentację techniczną 

Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia lub korekty ewentualnych błędów                             

w dokumentacji przekazanej wraz z pojazdem. 

 

Pytanie 4: 

Dot. SIWZ rozdział VI ustęp 8.  

Prosimy o objaśnienie. Potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

Wykonawca wykaże dokumentami aktualnymi na dzień składania oferty czy na dzień 

składania dokumentów do wezwania, o którym mowa w rozdziale VI ustęp 8? Dokumenty                         

są ważne dany okres czasu z racji tego faktu może się zdarzyć, iż dokumenty potwierdzające 

oświadczenia w JEDZ mogą spełniać warunki opisane w rozdziale VI ustęp 10 w danym 

momencie, ale nie w chwili wezwania do przedłożenia dokumentów. Z racji tego faktu 

prosimy o objaśnienie. Dokumenty mają być aktualne na dzień składania ich                                    

do Zamawiającego czy aktualne zgodnie z oświadczeniami składanymi na dzień składania 

JEDZ? 

 

Odpowiedź: 

W oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy Pzp (jednolity dokument 

zamówienia - JEDZ) wykonawca wstępnie potwierdza, że spełnia warunki udziału                            

w postępowaniu i wykazuje brak podstaw wykluczenia z postępowania. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,                          

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.  

W opinii „Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

braku podstaw do wykluczenia. Aktualność dokumentów w świetle nowelizacji ustawy Pzp” 

Urząd Zamówień Publicznych zwraca uwagę, że „oświadczenia lub dokumenty aktualne  

to takie, które oddają rzeczywistość w momencie ich złożenia, innymi słowy potwierdzają 

okoliczność, co do której wykonawca wcześniej złożył wstępne oświadczenie, i która obecnie 

(w czasie teraźniejszym) występuje. Wezwanie zamawiającego o przedłożenie oświadczenia 

lub dokumentu implikuje odpowiedź wykonawcy, która ma być w czasie teraźniejszym 

prawdziwa i potwierdzać prawdziwe okoliczności – adekwatnie do całego toku 

postępowania.” 

Katalog oświadczeń lub dokumentów, o jakich mowa w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp określony 

został w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
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dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.). 
 

Pytanie 5: 

Dot. SIWZ rozdział IV. 

Wnioskujemy o wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia na 210 dni 

roboczych z racji faktu długiego oczekiwania na części i podzespoły u dostawców oraz 

konieczności ustalania praktycznie każdego etapu modernizacji z Zamawiającym już                            

po podpisaniu umowy, a także odbiorów częściowych, które mogą powodować przestoje                    

w realizacji, a także liczne święta występujące w okresie realizacji umowy. Bieżący zapis 

mówi o dniach kalendarzowych zaś w dalszych zapisach są wymagane umowy o pracę                     

na każdym etapie realizacji, co powoduje konieczność dni wolnych od pracy, a także urlopów                      

i innych świadczeń, które też muszą być uwzględnione w cyklu naprawczym. 

 

Odpowiedź: 

Jak na pytanie nr 1. 

 

Pytanie 6: 

Dot. SIWZ rozdział XV oraz Załącznik nr 3 do SIWZ §10-11. 

Prosimy o wyjaśnienie. Skoro §10 ust. 1 mówi jasno „zabezpieczenia roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy, w tym roszczeń 

Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie Wykonawcy”   

i jest to wysokość wystarczająca zdaniem Zamawiającego skąd zapisy w karach umownych 

przekraczające znacznie wskazaną wysokość, a wynikającą z tego samego tytułu tylko 

rozbitego w punktach tj. §11 ust. 1 „W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

niniejszej Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy, określonej    

w § 8 ust. 1; 

2) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 3 

ust. 1 – w wysokości 10.000 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej 

niż 20% wynagrodzenia całkowitego netto Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1; 

3) za opóźnienie w przekazaniu dokumentacji w stosunku do terminów wskazanych w § 5 

ust. 1 – w wysokości 2.000 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

4) za opóźnienie w wykonaniu obowiązków wynikających z rękojmi lub udzielonej gwarancji 

– w wysokości 2.000 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

5) z tytułu niespełnienia wymogów, o których mowa w § 4 ust. 13 – w wysokości 2.000 zł                  

za każdorazowe niespełnienie wymagań, o których mowa w § 4 ust. 13 Umowy.” 

Kara umowna ma charakter prewencyjno-motywacyjny dla Wykonawcy, natomiast                          

tu zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kary umowne mają stanowić częściowe finasowanie 

przedmiotu zamówienia lub dochód dla Zamawiającego. Zaproponowane wysokości kar 

umownych są nieadekwatne do charakteru prewencyjno-motywacyjnego, są rażąco 

wygórowane. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. 

W załączniku nr 3 do SIWZ § 11 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

,,1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy, 

określonej w § 8 ust. 1; 
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2) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 3 

ust. 1 – w wysokości 4.000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 

10% wynagrodzenia całkowitego netto Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1; 

3) za zwłokę w przekazaniu dokumentacji w stosunku do terminów wskazanych   

w § 5 ust. 1 – w wysokości 800 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

4) za zwłokę w wykonaniu obowiązków wynikających z rękojmi lub udzielonej gwarancji 

– w wysokości 1.000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

5) z tytułu niespełnienia wymogów, o których mowa w § 4 ust. 13 – w wysokości 1.000 zł 

za każdorazowe niespełnienie wymagań, o których mowa w § 4 ust. 13 Umowy.” 

 

Pytanie 7: 

Załącznik nr 3 do SIWZ, §2 ust. 3. 

Wnioskujemy o wykaz części i podzespołów, które Zamawiający może wskazać i które 

podlegają zwrotowi do Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. 

W załączniku nr 3 do SIWZ §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Utylizacja odpadów oraz złomu powstałego podczas P5 i prac modernizacyjnych będzie 

leżała w gestii Wykonawcy.” 

 

Pytanie 8: 

Załącznik nr 3 do SIWZ, §2 ust. 3. 

Wnioskujemy o dopisanie, iż za części i podzespoły wskazane przez Zamawiającego, 

Zamawiający ponosi koszty transportu. Koszt ten nie jest do przewidzenia przez Wykonawcę 

na etapie przygotowywania oferty z racji tego faktu nie powinien Wykonawca być nim 

obciążony.  

 

Odpowiedź: 

Jak na pytanie nr 7. 

 

Pytanie 9: 

Załącznik nr 3 do SIWZ, §3 ust. 1. 

Wnioskujemy o zmianę zapisu na następujący: 

„Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy w terminie do …... dni 

roboczych, licząc od dnia podpisania umowy i zakończenia ustaleń między Zamawiający                  

a Wykonawcą dotyczącym szczegółów realizacji naprawy, a także modernizacji.” 

Wykonawca nie ma wpływu, w jakim terminie zostaną zakończone szczegółowe ustalenia                  

z Zamawiającym, o których mowa miedzy innymi w Załączniku nr 4-5 do SIWZ.                            

Bez zakończenia uzgodnień prace nad dokumentacja techniczną nie będą mogły być 

ukończone. Odpowiednie materiały nie będą mogły być zamówione, a termin oczekiwania                       

u dostawców liczony jest od dnia złożenia zamówienia i może wynieść nawet 6 miesięcy 

oczekiwania na dostawę. Biorąc pod uwagę powyższe oraz zakres kar umownych 

przewidziany w danym załączniku Wykonawca nie może brać na siebie odpowiedzialności 

wynikającej z procedur Zamawiającego oraz konsekwencji wynikających z faktu, iż nie ma 

możliwości zamówienia materiałów do modernizacji szybciej, bo jest „do uzgadniania                       

z Zamawiającym” po podpisaniu umowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i podtrzymuje dotychczasowe 

zapisy §3 ust. 1 załącznika nr 3 do SIWZ. 
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Pytanie 10: 

Załącznik nr 3 do SIWZ, §3 ust. 2-3. 

Wnioskujemy o zmianę zapisu tak by transport był na koszt Zamawiającego w celu 

zapewnienia jak najkorzystniejszej ceny w postępowaniu dla Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i podtrzymuje dotychczasowe 

zapisy §3 ust. 2-3 załącznika nr 3 do SIWZ. 

 

Pytanie 11: 

Załącznik nr 3 do SIWZ, §3 ust. 2. 

Wnioskujemy o dopisanie zdania: 

„Zamawiający przekaże kompletny autobus szynowy do Wykonawcy.”  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i podtrzymuje dotychczasowe 

zapisy §3 ust. 2 załącznika nr 3 do SIWZ. 

 

Pytanie 12: 

Załącznik nr 3 do SIWZ, §4 ust. 1. 

Wnioskujemy o dopisanie „ … co najmniej 3 – dni roboczych z wyprzedzeniem…” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i podtrzymuje dotychczasowe 

zapisy §4 ust. 1 załącznika nr 3 do SIWZ. 

 

Pytanie 13: 

Załącznik nr 3 do SIWZ, §4 ust. 2. 

Wnioskujemy o dopisanie zdania „Koszt odbiorów częściowych ponosi Zamawiający.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i podtrzymuje dotychczasowe 

zapisy §4 ust. 2 załącznika nr 3 do SIWZ. 

 

Pytanie 14: 

Załącznik nr 3 do SIWZ, §4 ust. 4. 

Wnioskujemy o dopisanie zdania „Koszt pierwszego odbioru technicznego autobusu 

szynowego po zakończeniu P5 w obecności Komisarza Odbiorczego ponosi Zamawiający.               

W razie stwierdzenia konieczności powtórzenia jazdy próbnej z powodu stwierdzonych 

usterek, Komisarz Odbiorczy przekaże Wykonawcy szczegółowe wytyczne, a koszt kolejnej 

jazdy próbnej poniesie Wykonawca. Przy pierwszym odbiorze końcowym Zamawiający 

wskaże wszystkie wady i usterki Przedmiotu Umowy. Jeżeli nowe wady i usterki Przedmiotu 

Umowy zostaną wskazane po pierwszym odbiorze końcowym, koszt kolejnego odbioru 

obciąża Zamawiającego.”. 

Komisarz Odbiorczy podczas przeprowadzania pierwszego odbioru technicznego powinien 

wskazać wszystkie usterki, jakie należy usunąć. Niezmieniony zapis prowadzić będzie                      

do wskazywania przez Komisarza Odbiorczego przy każdym kolejnym odbiorze kolejnych 

usterek. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i podtrzymuje dotychczasowe 

zapisy §4 ust. 4 załącznika nr 3 do SIWZ. 

 

Pytanie 15: 

Załącznik nr 3 do SIWZ, §4 ust. 9. 

Wnioskujemy o dopisanie zdania „W celu zapewnienia prawidłowej kompatybilności 

Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje i dane. Wykonawca w razie 

konieczności w tym celu zwróci się do Zamawiającego w formie pisemnej.„. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ.  

W załączniku nr 3 do SIWZ §4 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Zamawiający wymaga, aby po zakończeniu P5 i prac modernizacyjnych autobus szynowy 

SA108-010 był kompatybilny z pozostałymi pojazdami serii SA108 stanowiącymi własność 

Województwa Wielkopolskiego. Przez kompatybilność Zamawiający rozumie możliwość 

połączenia mechanicznego, elektrycznego i pneumatycznego pojazdów z zachowaniem ich 

pełnej funkcjonalności użytkowej. W celu zapewnienia prawidłowej kompatybilności 

Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje i dane. Wykonawca w razie 

konieczności w tym celu zwróci się do Zamawiającego w formie pisemnej.” 

 

Pytanie 16: 

Załącznik nr 3 do SIWZ, §4 ust. 10. 

Wnioskujemy o dopisanie zdania „Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania 

Wykonawcy w formie pisemnej w sprawie podjętej decyzji na temat pobranych próbek                      

w ciągu 5 dni od ich pobrania. Brak informacji zwrotnej od Zamawiającego w podanym 

wyżej terminie jest równoznaczny z akceptacją pobranego materiału i surowców.”.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i podtrzymuje dotychczasowe 

zapisy §4 ust. 10 załącznika nr 3 do SIWZ. 

 

Pytanie 17: 

Załącznik nr 3 do SIWZ, §4 ust. 11. 

Wnioskujemy o dopisanie zdania „Koszty związane z udziałem w odbiorach przedstawicieli 

Użytkownika pojazdu ponosi Zamawiający.”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i podtrzymuje dotychczasowe 

zapisy §4 ust. 11 załącznika nr 3 do SIWZ. 

 

Pytanie 18: 

Załącznik nr 3 do SIWZ, §4 ust. 12. 

Wnioskujemy o wykreślenie drugiego zdania. Koszty związane z delegacjami pracowników 

Zamawiającego powinien ponosić Zamawiający w celu zapewnienia sobie jak 

najkorzystniejszej ceny oraz optymalizacji kosztów. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i podtrzymuje dotychczasowe 

zapisy §4 ust. 12 załącznika nr 3 do SIWZ. 
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Pytanie 19: 

Załącznik nr 3 do SIWZ, §4 ust. 12. 

Wnioskujemy o zmianę zapisu na następujący:  

„Koszty związane z przeprowadzeniem kontroli procesu realizacji zamówienia i odbiorów 

pojazdu obciążają Wykonawcę. Do kosztów tych zalicza się koszty jazd próbnych oraz koszty 

zakwaterowania i całodziennego wyżywienia przedstawicieli Zamawiającego i Użytkownika 

biorących w nich udział do maksymalnej łącznej kwoty 500 zł. W kontroli procesu realizacji 

zamówienia i odbiorach będą brać udział jednorazowo maksymalnie 2 osoby. Koszty 

dodatkowych osób ponosi Zamawiający lub Użytkownik.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i podtrzymuje dotychczasowe 

zapisy §4 ust. 12 załącznika nr 3 do SIWZ. 

 

Pytanie 20: 

Załącznik nr 3 do SIWZ, §4 ust. 13. 

Wnioskujemy o dopisanie zdania „Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej 

o planowanej kontroli co najmniej 5 dni roboczych szybciej.” Zapis ten zapewnia 

Wykonawcy możliwy czas przygotowania do Państwa przybycia i zapewni obecność osób 

reprezentujących Spółkę w danym dniu w siedzibie Wykonawcy. Celem tego zapisu jest 

uniknięcie sytuacji, w której osoby reprezentujące Wykonawcę mogą być w danym dniu                    

na delegacji lub urlopie, a także ugoszczenie Zamawiającego.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i podtrzymuje dotychczasowe 

zapisy §4 ust. 13 załącznika nr 3 do SIWZ. 

 

Pytanie 21: 

Załącznik nr 3 do SIWZ, §5. 

Wnioskujemy o dopisanie punktu „Zamawiający przekaże Wykonawcy aktualnie posiadaną 

kompletną dokumentację dotyczącą pojazdu w tym DSU, WTWiO, DTR.”. 

 

Odpowiedź: 

Jak na pytanie nr 2. 

 

Pytanie 22: 

Załącznik nr 3 do SIWZ, §7. 

Wnioskujemy o dopisanie punktu „Gwarancja na oprogramowanie nie obejmuje  

działalności podmiotów trzecich oraz skutków nanoszenia przez nich zmian                                       

w oprogramowaniu.” 

 

Odpowiedź: 

O odpowiedzialności wykonawcy w zakresie udzielonych gwarancji na oprogramowanie 

mowa jest w odpowiedzi na pytanie nr 24. 

 

Pytanie 23: 

Załącznik nr 3 do SIWZ, §8. 

Wnioskujemy o dopisanie punktu umożliwiającego wypłacenie zaliczki dla Wykonawcy. 

Uprzejmie przypominamy, że ustawa daje takie możliwości, które są praktykowane na rynku 

europejskim, a przepisy dają Zamawiającemu możliwość narzucenia celu, na jaki zaliczka ma 

być przeznaczona oraz ustanowienia jej zabezpieczenia – w razie gdyby Wykonawca nie 
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wywiązywał się ze swoich zobowiązań. Udzielenie zaliczki może też pozytywnie przełożyć 

się na ceny ofert i mieć pozytywny wpływ na większe zainteresowanie Wykonawców 

przetargiem. UZP zdecydował się opracować kompleksowe, a zarazem zwięzłe omówienie 

kwestii zaliczek w zamówieniach. Opublikowano je 10 sierpnia 2018 r. na stronie 

internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/zaliczki-w-

zamowieniach-publicznych) i zatytułowano „Zaliczki w zamówieniach publicznych”                           

z późniejszą aktualizacją opublikowaną 06 listopada 2018 roku z opracowaniem z września 

2018 roku.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i podtrzymuje dotychczasowe 

zapisy §8 załącznika nr 3 do SIWZ. 

 

Pytanie 24: 

Załącznik nr 3 do SIWZ, §9 ust. 4 i 1 pkt 1. 

Wnioskujemy o dopisanie zdania „Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki 

niewłaściwego korzystania z oprogramowania oraz nieautoryzowane nanoszenie przez osoby 

trzecie zmian w oprogramowaniu i skutki z tego tytułu czy zniszczenia dokumentacji po jej 

przekazaniu Zamawiającemu.”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający uwzględnił proponowaną zmianę w § 9 ust. 11 zamiast w § 9 ust. 4  i 1 pkt 1 

Istotnych postanowień umownych i tym samym dokonuje modyfikacji treści SIWZ                               

w przedmiotowym zakresie. 

W załączniku nr 3 do SIWZ §9 ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

,,11. Wykonawca może nie uznać reklamacji wyłącznie wtedy, gdy udowodni Użytkownikowi, 

że uszkodzenie autobusu szynowego lub jego części w okresie gwarancyjnym nastąpiło z winy 

Użytkownika, a także w następstwie działania osoby trzeciej lub siły wyższej. 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego korzystania                          

z oprogramowania oraz nieautoryzowane nanoszenie przez osoby trzecie zmian                                 

w oprogramowaniu i skutki z tego tytułu oraz zniszczenia dokumentacji po jej przekazaniu 

Zamawiającemu.” 

 

Pytanie 25: 

Załącznik nr 3 do SIWZ, §9 ust. 5. 

Wnioskujemy o dopisanie zdania „Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady 

materiałowe o których uprzedził Zamawiającego przed lub w trakcie wyboru materiału,                       

a mimo tej wiedzy Zamawiający wskazał Wykonawcy dany materiał jako zatwierdzony                    

do realizacji w zakresie korespondencji wynikającej z zapisów SIWZ oraz Umowy .”. 

 

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 

pojazdu 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. 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady materiałowe o których uprzedził 

Zamawiającego przed lub w trakcie wyboru materiału, a mimo tej wiedzy Zamawiający 

wskazał Wykonawcy dany materiał jako zatwierdzony do realizacji w zakresie korespondencji 

wynikającej z zapisów SIWZ oraz Umowy .” 
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Pytanie 26: 

Załącznik nr 3 do SIWZ, §9 ust. 7. 

Wnioskujemy o zmianę zapisu na następujący:  

„W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym wady w działaniu autobusu szynowego lub 

jego zespołów, podzespołów i elementów, Użytkownik powiadamia pisemnie (faksem, e-mail) 

Wykonawcę o stwierdzonym uszkodzeniu (uszkodzeniach) w najbliższym dniu roboczym                   

od dnia jego stwierdzenia. Uszkodzenie (uszkodzenia) Wykonawca jest zobowiązany usunąć                       

w czasie nie dłuższym niż 4 dni robocze od chwili zgłoszenia uszkodzenia przez Użytkownika 

lub w innym terminie ustalonym z Użytkownikiem w ciągu 2 dni roboczych od chwili 

zgłoszenia uszkodzenia. Dniem powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o wadzie lub 

uszkodzeniu autobusu szynowego jest dzień wysłania informacji faxem lub e-mailem. Jeżeli 

Użytkownik wyśle wiadomość po godzinie 12.00 dniem powzięcia wiadomości jest następny 

dzień roboczy o godzinie 7.00.”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i podtrzymuje dotychczasowe 

zapisy §9 ust.7  załącznika nr 3 do SIWZ. 

 

Pytanie 27: 

Załącznik nr 3 do SIWZ, §9 ust. 8. 

Wnioskujemy o wykreślenie punktu w całości.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i podtrzymuje dotychczasowe 

zapisy §9 ust.8  załącznika nr 3 do SIWZ. 

 

Pytanie 28: 

Załącznik nr 3 do SIWZ, §9 ust. 10. 

Wnioskujemy o zmianę zapisu na następujący:  

„Użytkownik ma prawo do usunięcia usterek lub uszkodzeń powstałych w okresie 

gwarancyjnym we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innym podmiotom do kwoty                     

1 000 zł na koszt Wykonawcy, w każdym przypadku po uzyskaniu zgody Wykonawcy lub bez 

jego zgody, jeżeli Wykonawca nie ustali sposobu i terminu usunięcia tych usterek lub 

uszkodzeń w ciągu 4 dni roboczych, licząc od chwili powiadomienia o uszkodzeniu.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i podtrzymuje dotychczasowe 

zapisy §9 ust.10  załącznika nr 3 do SIWZ. 

 

Pytanie 29: 

Załącznik nr 3 do SIWZ, §9 ust. 12. 

Wnioskujemy o dopisanie zdania „Zapis ten nie obejmuje gwarancji producenckich danych 

części, podzespołów, przetwornicy czy klimatyzacji itd. posiadających odrębny zapis,                          

o którym był informowany Zamawiający.”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i podtrzymuje dotychczasowe 

zapisy §9 ust.12  załącznika nr 3 do SIWZ. 

 

Pytanie 30: 

Załącznik nr 3 do SIWZ, §10. 
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Wnioskujemy o zmianę zapisu na następujący:  

„W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

niniejszej Umowy, w tym roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Wykonawca 

wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 3% ceny całkowitej (brutto) 

podanej w ofercie Wykonawcy.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. 

Rozdział XV ust. 4 SIWZ Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy otrzymuje następujące brzmienie: 

,,4. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy                               

w wysokości 3% ceny całkowitej (brutto), podanej w ofercie.” 

 

W załączniku nr 3 do SIWZ § 10 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

,,1. W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

niniejszej Umowy, w tym roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Wykonawca 

wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 3% ceny całkowitej (brutto) 

podanej w ofercie Wykonawcy.” 

 

Pytanie 31: 

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

Wnioskujemy o zmianę zapisu na następujący:  

„za odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn udowodnionych, które leżą 

po stronie Wykonawcy – w wysokości 8 % wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy, 

określonej w § 8 ust. 1;” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i podtrzymuje dotychczasowe 

zapisy §11 ust.1 pkt.1  załącznika nr 3 do SIWZ. 

 

Pytanie 32: 

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

Wnioskujemy o zmianę zapisu na następujący:  

„za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 

– w wysokości 1.000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 8% 

wynagrodzenia całkowitego netto Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1; 

Kary umowne powinny mieć charakter prewencyjny, zapobiegawczy a nie dochodowy dla 

Zmawiającego. z racji tego faktu w opinii Wykonawcy zapis, w którym mowa, iż można 

karać Wykonawcę za opóźnienie, które może być spowodowane brakiem odpowiedzi                      

od Zamawiającego jest w ocenie Wykonawcy wysoko niestosowny. Wykonawca pragnie 

podkreślić, iż obostrzenie, w jakim terminie ma zostać udzielona odpowiedź w danym 

zakresie jest wskazana w Umowie tylko po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie deklaruje 

się z czasem odpowiedzi dla Wykonawcy, co przy zapisach, iż czas oczekiwania                               

na odpowiedź od Zamawiającego w kwestiach, w których Zamawiający nie sprecyzował                     

w postępowaniu (np. załącznik nr 4 i 5, w którym większość jest do ustalania po podpisaniu 

umowy z Zamawiającym, na skutek czego Wykonawca nie może złożyć zamówień                           

u dostawców i zabezpieczyć się przed rażąco wysokimi karami umownymi), a także braku 

możliwości naliczenia tego okresu, jako okresu ustaleń, który wstrzymuje czas naprawy                   

do momentu uzyskania kompletnych wytycznych jest niepokojące dla Wykonawcy. 

Wykonawca jest winien zwłoki, która wymaga udokumentowania i za nią może ponieść karę, 

lecz wysokość kary umownej za „opóźnienie” większa od kary umownej za odstąpienie                   

od umowy i to dwukrotnie jest zdaniem Wykonawcy rażąco wygórowana tym bardziej biorąc 
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pod uwagę pozostałe zapisy umowy, których część opisaliśmy wyżej. Z racji tego faktu 

wnioskujemy o zmianę zapisu.  

 

 

Odpowiedź: 

Jak na pytanie nr 6. 

Pytanie 33: 

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

Wnioskujemy o zmianę zapisu na następujący:  

„za zwłokę w przekazaniu dokumentacji w stosunku do terminów wskazanych w § 5 ust. 1 –  

w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 0,01% 

wynagrodzenia całkowitego netto Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1;”. 

Aktualnie zaproponowany zapis przez Zamawiającego jest rażąco niekorzystny  

dla Wykonawców. Kara umowna została zastrzeżona za opóźnienie, a nie za zwłokę, która 

jest kwalifikowana winą - co może być interpretowane, jako rozszerzenie odpowiedzialności 

Wykonawcy na okoliczności od niego niezależne. Z racji tego faktu wnosimy zmianę zapisu 

przez Zamawiającego. Umożliwi to Wykonawcy wyeliminowanie ewentualnych ryzyk  

i właściwe przygotowanie oferty cenowej. Jeśli Zamawiający będzie miał roszczenie  

w stosunku do Wykonawcy, to powinien zasadność tego roszczenia udowodnić,  

co sprawiedliwie i zgodnie z prawem umożliwia mu proponowany przez Wykonawcę zapis. 

Dodatkowo biorąc pod uwagę omawiany zapis pragniemy podkreślić, że w jedynym wzorze 

umowy dostępnym na oficjalnej stronie Urzędu Zamówień Publicznych w rozdziale „28. 

Kary umowne” nie ma ani jednego zapisu o karach z tytułu opóźnienia, a jedynie za zwłokę, 

co wyraźnie odzwierciedla podstawy prawne, jakie powinny być stosowane w umowach 

dotyczących zamówień publicznych. Wysokość kary zdaniem Wykonawcy jest rażąco 

wygórowana bez limitu ich naliczania i to w kwestii, w której Wykonawca jest uzależniony 

od decyzji Zamawiającego by dokumentacja mogła powstać.  Biorąc pod uwagę powyższe 

wnioskujemy o zmianę zapisu.  

 

Odpowiedź: 

Jak na pytanie nr 6. 

Pytanie 34: 

Załącznik nr 3 do SIWZ, §11 ust. 1 pkt 4. 

Wnioskujemy o zmianę zapisu na następujący:  

„za zwłokę w wykonaniu obowiązków wynikających z rękojmi lub udzielonej gwarancji –  

w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 0,01% 

wynagrodzenia całkowitego netto Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1;”. 

Aktualnie zaproponowany zapis przez Zamawiającego jest rażąco niekorzystny dla 

Wykonawców. Kara umowna została zastrzeżona za opóźnienie, a nie za zwłokę, która jest 

kwalifikowana winą - co może być interpretowane jako rozszerzenie odpowiedzialności 

Wykonawcy na okoliczności od niego niezależne. Z racji tego faktu wnosimy o zmianę zapisu 

przez Zamawiającego. Umożliwi to Wykonawcy wyeliminowanie ewentualnych ryzyk  

i właściwe przygotowanie oferty cenowej. Jeśli Zamawiający będzie miał roszczenie  

w stosunku do Wykonawcy, to powinien zasadność tego roszczenia udowodnić,  

co sprawiedliwie i zgodnie z prawem umożliwia mu proponowany przez Wykonawcę zapis. 

Dodatkowo biorąc pod uwagę omawiany zapis pragniemy podkreślić, że w jedynym wzorze 

umowy dostępnym na oficjalnej stronie Urzędu Zamówień Publicznych w rozdziale „28. 

Kary umowne” nie ma ani jednego zapisu o karach z tytułu opóźnienia, a jedynie za zwłokę, 

co wyraźnie odzwierciedla podstawy prawne, jakie powinny być stosowane w umowach 

dotyczących zamówień publicznych. Wysokość kary zdaniem Wykonawcy jest rażąco 

wygórowana bez limitu ich naliczania i to w kwestii, w której Wykonawca jest uzależniony 

od decyzji Zamawiającego oraz producentów poszczególnych części i podzespołów.  Biorąc 

pod uwagę powyższe wnioskujemy o zmianę zapisu.  
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Odpowiedź: 

Jak na pytanie nr 6. 

Pytanie 35: 

Załącznik nr 3 do SIWZ, §11 ust. 1. 

Wnioskujemy w celu zapewnienia równości stron o umieszczenie zapisów równoległych dla 

każdej ze stron, czyli obciążających Zamawiającego, jeśli z jego winy Wykonawca będzie 

zmuszony wypowiedzieć umowę lub nastąpią opóźnienia w realizacji z winy Zamawiającego 

albo z tytułu niemożności spełnienia wymogów wskazanych w karach umownych, które nie 

zostały zrealizowane z tytułu nieprawidłowej współpracy Zamawiającego z Wykonawcą.   

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i podtrzymuje dotychczasowe 

zapisy §11 ust.1 załącznika nr 3 do SIWZ. 

 

Pytanie 36: 

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

Wnioskujemy o zmianę zapisu na następujący:  

„z tytułu niespełnienia wymogów, o których mowa w § 4 ust. 13 – w wysokości 500 zł                       

za każdorazowe niespełnienie wymagań, o których mowa w § 4 ust. 13 Umowy, jednak                    

nie więcej niż 0,01% wynagrodzenia całkowitego netto Wykonawcy, o którym mowa w § 8                             

ust. 1;”. 

Zamawiający w razie poniesienia kosztów przewyższających roszczenie zawsze  

ma możliwość dochodzenia swoich praw przed sądem w ramach obowiązującego prawa,  

o czym sam wspomina w ustępie 2, natomiast kary umowne powinny mieć charakter 

prewencyjno-motywacyjny dla Wykonawcy, nie dochodowy dla Zamawiającego. 

Zaproponowany zapis jest niemożliwy do akceptacji, z racji tego faktu Wykonawca 

wnioskuje o jego zmianę.  

 

Odpowiedź: 

Jak na pytanie nr 6. 

 

Pytanie 37: 

Załącznik nr 3 do SIWZ, §11 ust. 3. 

Wnioskujemy o wykreślenie w całości. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i podtrzymuje dotychczasowe 

zapisy §11 ust.3 załącznika nr 3 do SIWZ. 

 

Pytanie 38: 

Załącznik nr 3 do SIWZ, §11 ust. 4. 

Wnioskujemy o zmianę zapisu na następujący:  

„Płatność kar umownych będzie dokonywana na podstawie prawidłowo wystawionej noty 

obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego i zatwierdzonej przez Wykonawcę.”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i podtrzymuje dotychczasowe 

zapisy §11 ust. 4 załącznika nr 3 do SIWZ. 
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Pytanie 39: 

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

Wnioskujemy o zmianę zapisu na następujący:  

„zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy 

w tym przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

Umowy oraz wynagrodzenia w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy, 

określonej w § 8 ust. 1.”. 

Równość stron w umowie powinna być zachowana, więc skoro Zamawiający ma prawo  

do naliczenia kary na skutek zdarzeń, których nie mógł przewidzieć ani on ani Wykonawca  

i na skutek, z którego korzysta z zapisu §11 ust. 1 pkt 1, adekwatny zapis powinien być też 

dla Wykonawcy. Z racji tego faktu wnioskujemy o zmianę zapisu.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i podtrzymuje dotychczasowe 

zapisy §12 ust.1 pkt 1 załącznika nr 3 do SIWZ. 

 

Pytanie 40: 

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

Wnioskujemy o zmianę zapisu na następujący:  

„zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy przekraczającego 60 dni 

kalendarzowych;” 

Wykonawca może ponieść odpowiedzialność za zwłokę, nie za opóźnienia, które mogą być 

spowodowane przez Zamawiającego czy inne zdarzenia, których nie mógł przewidzieć 

Wykonawca.  Z racji tego faktu wnioskujemy o zmianę zapisu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ.  

W załączniku nr 3 do SIWZ §12 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy przekraczającej 60 dni 

kalendarzowych;” 

 

Pytanie 41: 

Załącznik nr 3,4,5 do SIWZ oraz SIWZ. 
Wnioskujemy o dopisanie terminu odpowiedzi od Zamawiającego do wszelkich kwestii                      

z zapisem „…do uzgodnienia z Zamawiającym…” lub równoznacznym. Zgodnie z zapisami 

postępowania uzgodnienia nie wstrzymują czasu realizacji, a kary są rażąco wysokie, z racji 

tego faktu wnioskujemy o dopisanie, iż Zamawiający udzieli wiążącej odpowiedzi 

Wykonawcy w ciągu 48 godzin. W razie nie udzielenia odpowiedzi w tym terminie czas 

oczekiwania na odpowiedź jest liczony jako okres uzgodnień niewliczony w pulę dni 

przeznaczonych na realizację naprawy i modernizacji z racji oczekiwania na wytyczne 

Zamawiającego, bez których Wykonawca nie ma możliwości sprawnie realizować 

przedmiotu umowy.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Biorąc pod uwagę wcześniej 

realizowane zamówienia, Zamawiający informuje, że uzgodnienia, o których mowa w SIWZ 

dokonywane będą bez zbędnej zwłoki 

 

Pytanie 42: 

SIWZ, III, pkt. 10, ppkt. 1 i 2 – zwracamy się z wnioskiem o skrócenie okresu 

gwarancyjnych zgodnie z poniższym: 
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1) 24 miesiące – cały pojazd z zastrzeżeniem ppkt 2), oprogramowanie oraz dokumentacja 

techniczna;  

2) 36 miesięcy - malatura,  

Pozostawienie obecnych okresów w zakresie długości gwarancji będzie miało bezpośrednie 

przełożenie na cenę ofertową.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

Pytanie 43: 

Załącznik nr 3 do SIWZ (Istotne dla stron postanowienia Umowy), §2, ust. 3 -  zwracamy 

się z wnioskiem o dopisanie, że wskazanie części podlegających zwrotowi będzie odbywało 

się podczas komisyjnego przekazania pojazdu do naprawy, a co za tym idzie wykaz ww. 

części będzie zawierał się w protokole zdawczo – odbiorczym. Ponadto prosimy  

o potwierdzenie, że odbiór części (na koszt i staraniem Zamawiającego) nastąpi w terminie 

wzajemnie uzgodnionym przez strony. 

 

Odpowiedź: 

Jak na pytanie nr 7. 

 

Pytanie 44: 

Załącznik nr 3 do SIWZ (Istotne dla stron postanowienia Umowy), §10, ust. 1 – 

zwracamy się z wnioskiem o zmniejszenie wysokości procentowej w zakresie zabezpieczenia 

gwarancji należytego wykonania z 5% na 2 %. Pozostawienie obecnych wartości będzie 

miało bezpośrednie przełożenie na ceny ofertowe składane przez potencjalnych 

Wykonawców.   

 

Odpowiedź: 

Jak na pytanie nr 30. 

 

Pytanie 45: 

Załącznik nr 3 do SIWZ (Istotne dla stron postanowienia Umowy), §11, ust. 1, punkt 1 – 

obecne zapisy w zakresie wysokości kar są rażąco wysokie, a co za tym idzie wnioskujemy  

o ich zmniejszenie z 10.000,00 zł na 5.000,00 zł. Ponadto prosimy o zmianę maksymalnej 

wysokości kar z 20% na 10% wynagrodzenia całkowitego  netto Wykonawcy, o którym 

mowa w §8 ust. 1. 

 

Odpowiedź: 

Jak na pytanie nr 6. 

 

Pytanie 46: 

Załącznik nr 3 do SIWZ (Istotne dla stron postanowienia Umowy), §11, ust. 1, punkt 3, 4 

– prosimy o zmniejszenie wysokości kar w przywołanych punktach z 2.000,00 zł  

na 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki. Obecne zapisy są krzywdzące dla Wykonawcy z uwagi 

na fakt, że nie może on ponosić odpowiedzialności za zwłokę w wykonaniu czynności 

Umownych jeśli są one od niego niezależne. 

 

Odpowiedź: 

Jak na pytanie nr 6. 
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Pytanie 47: 

Załącznik nr 3 do SIWZ (Istotne dla stron postanowienia Umowy), §11, ust. 3 – 

zwracamy się z wnioskiem o zmianę zapisu z: „Zamawiającemu przysługuje prawo 

potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub wniesionego 

zabezpieczenia.” Na „Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia bezspornych  

i należnych mu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub wniesionego 

zabezpieczenia.”. Obecne zapisy są krzywdzące dla Wykonawcy.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i podtrzymuje dotychczasowe 

zapisy §11 ust. 3 załącznika nr 3 do SIWZ. 

 

Pytanie 48: 

Załącznik nr 3 do SIWZ (Istotne dla stron postanowienia Umowy), §11 – zwracamy się 

z wnioskiem o dopisanie do omawianego paragrafu następującego zapisu: „W przypadku 

odstąpienia przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

zostanie on obciążony karą umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto 

określonego w §8 ust. 1”. Obecne zapisy wzoru Umowy są jednostronne i dyscyplinują 

wyłącznie Wykonawcę. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i podtrzymuje dotychczasowe 

zapisy §11 załącznika nr 3 do SIWZ. 

 

Pytanie 49: 

Załącznik nr 4 do SIWZ (Wymagania techniczne dla prac modernizacyjnych), 1. 

Wymiana foteli pasażerskich, punkt 1, podpunkt 8 – zgodnie z zapisami wskazanego 

załącznika w wymaganiach co do długości podłokietników  jest mowa o 360 mm - 370 mm. 

Czy mowa tu o całej długości podłokietnika, czy tylko o jego długości użytkowej? Zgodnie  

z kartą UIC 567 punkt 2.11 długość użytkowa powinna wynosić co najmniej 300 mm, zaleca 

się 330 mm. 

Ponadto w tym samym podpunkcie wspomniano o dwóch skrajnych podłokietnikach, brak 

zapisu o trzecim podłokietniku, a w podpunkcie 1 wymagane jest spełnienie karty UIC 567- 

zgodnie z którą podłokietnik środkowy również musi występować. Mając na uwadze 

powyższe prosimy o dodanie zapisu: „podłokietnik środkowy ruchomy.” 

 

Odpowiedź: 

W załączniku nr do SIWZ Lp. ust.1 pkt 8 mowa jest o długości całkowitej podłokietnika. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wymaga zastosowania podłokietnika 

środkowego dla dwójkowej grupy siedzeń. 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ.  

  W załączniku nr 4 do SIWZ Lp.1, ust. 1 pkt 1) oraz pkt 8) otrzymują brzmienie: 

  ,,1) Wymagania ergonomiczne – wg karty UIC 567, z zastrzeżeniem punktu 8); 

    8) Podłokietnik ruchomy od strony korytarza i podłokietnik stały od strony ściany bocznej. 

   Szerokość podłokietnika min. 50 mm, całkowita długość podłokietnika 360 – 370 mm, 

   nakładka podłokietnika – drewniana (rodzaj drewna – buk);” 

 

Pytanie 50: 

Załącznik nr 4 do SIWZ (Wymagania techniczne dla prac modernizacyjnych), 1. 

Wymiana foteli pasażerskich, punkt 3 – prosimy o potwierdzenie, że Wykonawcy  

do uzgodnienia ma przedstawić Zamawiającemu 2 typy foteli uchylnych oraz 2 typy foteli 

pasażerskich stałych. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że Wykonawca ma przedstawić Zamawiającemu 4 typy foteli stałych   

oraz 4 typy foteli uchylnych, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ Lp.1, ust 3. 

 

Pytanie 51: 

SIWZ, IV – zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu naprawy P5 wraz z pracami 

modernizacyjnymi pojazdu SA 108-010 z 250 dni kalendarzowych na 455 dni 

kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. Nasz wniosek argumentujemy faktem,                           

że obecny czas oczekiwania na dostawy elementów, które podlegają obligatoryjne wymianie 

(m.in. koła monoblokowe, tarcze hamulcowe) przekracza znacząco wskazany przez Państwa 

termin na realizację całości usługi.     

 

Odpowiedź: 

Jak na pytanie nr 1. 

 

Zamawiający z własnej inicjatywy modyfikuje Rozdział VI ust. 8 pkt 1) SIWZ.  

Na stronie nr 12 SIWZ omyłkowo przywołano w zdaniu „Dowodami, o których mowa  

w Rozdziale VI ust. 9 pkt 1) są:” ust. 9 zamiast ust. 8. 

 

 

 

 

 

 

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

11.09.2019r. godz. 09.30 (składanie ofert) 

11.09.2019r. godz. 14.00 (otwarcie ofert) 

na: 

17.09.2019r. godz. 09.30 (składanie ofert) 

17.09.2019r. godz. 14.00 (otwarcie ofert) 

 

 

 

 

     Wojciech Jankowiak  

                                                                    Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Ujednolicona SIWZ 

2) Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy 

3) Ujednolicony Załącznik nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowne 

4) Ujednolicony Załącznik nr 4 do SIWZ – Wymagania techniczne dla prac modernizacyjnych 

 

 


