
 
OR-IV.272.2.16.2016                              Rzeszów, 10.10.2016 r. 

 

Wykonawcy biorący udział  

w postępowaniu 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych dwuczłonowych zespołów trakcyjnych z 

napędem spalinowym wraz z dokumentacją techniczną i usługami dodatkowymi. 

 

Zamawiający, Województwo Podkarpackie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. – Prawo zamówień publicznych dokonuje następujących zmian w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia: 

 

1. W załączniku nr 2 do SIWZ pkt. 36 ppkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„ 3. Łatwy dostęp do wymiany zużytych źródeł światła z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu dla dolnych 

reflektorów, a dla górnego reflektora z wewnątrz.” 

 

2. W załączniku nr 2 do SIWZ pkt. 46 ppkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Wytrzymałość fotela (oparcie siedziska, siedzisko, podłokietniki, siatka na czasopisma, wieszak) 

zgodnie z obowiązującymi normami i kartami UIC.” 

 

3. W załączniku nr 6 do umowy § 2  ust 16 otrzymuje brzmienie: 

„16. W całym okresie świadczenia Obsługi Wykonawca zobowiązany jest do zachowania 

współczynnika gotowości technicznej każdego Pojazdu na poziomie nie mniejszym, niż 92 %, który 

jest obliczany dla każdego Pojazdu według następującego wzoru:  

 

Wu = (T - Tu) / T x 100%  

gdzie:   

Wu - współczynnik gotowości technicznej (utrzymanie)  

T - całkowity czas pozostawania Autobusu szynowego w eksploatacji w godzinach, liczony w  

cyklach kolejnych 12 miesięcy eksploatacji od początku eksploatacji.  

Tu - łączny czas wyłączenia dla realizacji cyklu utrzymania, liczony w pełnych godzinach od 

momentu przekazania Pojazdu w miejscu przeprowadzenia zabiegu utrzymania, do momentu 

przekazania Pojazdu do dalszej eksploatacji. Czasu wykonania przeglądu P4 nie wlicza się do 

obliczenia współczynników gotowości. 

 

Jeżeli w celu realizacji Obsługi w dokumentacji Pojazdu, jako czas wyłączenia z eksploatacji będzie 

podana godzina i minuta (minuty), to do obliczeń przyjmuje się godzinę następną. Natomiast w 

przypadku włączenia Pojazdu do eksploatacji, jeżeli będzie podana godzina i minuta (minuty), to do 

obliczeń przyjmuje się podaną godzinę. 

  

Wynik Wu otrzymany zgodnie powyższym wzorem podlega zaokrągleniu jak dla Wn.  

 

 



 

4. Rozdział XI SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT. 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy Al. Łukasza 

Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, pokój nr 207 - II piętro, w terminie do dnia 26 października                      

2016 r. do godz. 10:00. 

2.  Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób: 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 

35-010 Rzeszów, pokój nr 207 oraz oznakowana napisem: „Oferta w przetargu nieograniczonym 

pod nazwą: Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych dwuczłonowych zespołów trakcyjnych z 

napędem spalinowym wraz z dokumentacją techniczną i usługami dodatkowymi, numer 

sprawy: OR-IV.272.2.16.2016”, NIE OTWIERAĆ PRZED 26 października 2016 r. godz. 

11:00", a nadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy. 

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26 października 2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie 

Zamawiającego w Rzeszowie przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4, II piętro, pokój 207. Otwarcie 

ofert jest jawne. 

4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana 

lub wycofanie oferty następuje poprzez złożenie odrębnego oświadczenia w tym zakresie 

dostarczonego Zamawiającemu w odrębnej kopercie z adnotacją „zmiana” lub „wycofanie” oferty. 

5. W przypadku zmiany treści oferty Wykonawca zamieszcza dokumenty zawierające zmienioną 

treść w kopercie opisanej w sposób przewidziany w pkt 2 z dopiskiem „ZMIANA”. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych                

w ofertach. 

 


