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Rzeszów, dnia 29-10-2015 r. 
OR-IV.272.1.41.2015                                                                           

 
Do zamieszczenia na stronie internetowej 
zamawiającego 
 

Do wykonawców, którym  
zamawiający przekazał SIWZ 

 
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 2 
 
dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług 

użyteczności publicznej w zakresie wykonywania kolejowych przewozów 
pasażerskich” 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) niniejszym zawiadamiam,  
iż ulega zmianie treść SIWZ w tym treść załączników stanowiących jej integralną część, 
następująco: 
 
1. Zmienia się treść SIWZ w ten sposób, że dotychczasową treść § 11, zastępuje się § 11  

w brzmieniu: 
 

„1. Miejsce oraz termin składania ofert: 
 

1.1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie, kod pocztowy 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207: osobiście 
albo za pośrednictwem poczty (firmy kurierskiej) – w zamkniętej kopercie oznaczonej: 
„Oferta dotyczy zamówienia pn. „Świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie 
wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich”; znak sprawy: OR-IV.272.1.41.2015; 
nie otwierać do dnia 06.11.2015 r., godz. 11:00”. 

1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę. 
1.3. Termin składania ofert upływa dnia 06.11.2015 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym 

terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną 
niezwłocznie zwrócone wykonawcom. 

1.4. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie 
zamawiającemu oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem tego terminu. 
Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie. 

 

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2015 r., o godz. 11:00, w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego 
– pok. nr 207.” 
 
2. Zmienia się treść Załącznika nr 5 „Istotne (…)” do SIWZ w ten sposób, że: 

 

 § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
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„Organizator zobowiązuje Operatora do ubezpieczenia pojazdów przekazanych do 
realizacji przedmiotu Umowy w zakresie CASCO na swój koszt i przedstawienia ogólnych 
warunków ubezpieczenia oraz kopii polis w ciągu 1 m-ca od podpisania umowy oraz 
przenosi na Operatora uprawnienia z tytułu gwarancji oraz ubezpieczenia CASCO 
wszystkich pojazdów przekazanych do realizacji przedmiotu Umowy. Organizator oczekuje 
ze Operator uwzględni w pakiecie ubezpieczeniowym OC dla pojazdów będących 
własnością Województwa Podkarpackiego ubezpieczenie NNW (Następstwa 
Nieszczęśliwych Wypadków pasażerów podróżujących oraz obsługi pojazdów szynowych 
powstałych w związku z ruchem tych pojazdów). W przypadku braku rozszerzonego 
ubezpieczenia należy pojazdy będące własnością Organizatora objąć polisą ubezpieczenia 
NNW.” 

 

 § 6 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
 

„Organizator zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag do przedstawionych przez Operatora 
dokumentów rozliczeniowych wykonanych napraw w terminie 7 dni od dnia ich 
otrzymania. W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez Organizatora, Operator 
zobowiązany będzie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni złożyć pisemnie 
stosowne wyjaśnienia.” 
 

 § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 

„Organizator zastrzega sobie prawo kontroli u Operatora prawidłowości przedłożonych 
dokumentów, a Operator zobowiązuje się udostępnić do sprawdzenia księgi rachunkowe 
oraz dokumenty księgowe, w zakresie wykonywania niniejszej Umowy.”  
 

 § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 

„Należność z tytułu kar o których mowa w ust. 1, zostanie zapłacona w terminie 21 dni od 
dnia wystawienia Operatorowi noty obciążeniowej przez Organizatora.” 
 

 § 3 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 2 do „Istotnych (…)” (załącznik nr 5 do SIWZ) otrzymuje 
brzmienie:  
 

„pojazdy posiadają wszelkie niezbędne atesty, świadectwo dopuszczenia do eksploatacji 
albo zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji wydane przez Prezesa UTK oraz spełniają 
wszystkie normy, określone w obowiązujących przepisach, z zastrzeżeniem ust. 2.” 
 

 § 5 ust. 3 załącznika nr 2 do „Istotnych (…)” (załącznik nr 5 do SIWZ) otrzymuje 
brzmienie: 
 

„Organizator zobowiązuje Operatora do ubezpieczenia pojazdów przekazanych do 
realizacji przedmiotu Umowy w zakresie CASCO na swój koszt i przedstawienia ogólnych 
warunków ubezpieczenia oraz kopii polis w ciągu 1 m-ca od podpisania umowy oraz 
przenosi na Operatora uprawnienia z tytułu gwarancji oraz ubezpieczenia CASCO 
wszystkich pojazdów przekazanych do realizacji przedmiotu Umowy. Organizator 
oczekuje ze Operator uwzględni w pakiecie ubezpieczeniowym OC dla pojazdów będących 
własnością Województwa Podkarpackiego ubezpieczenie NNW (Następstwa 
Nieszczęśliwych Wypadków pasażerów podróżujących oraz obsługi pojazdów szynowych 
powstałych w związku z ruchem tych pojazdów). W przypadku braku rozszerzonego 
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ubezpieczenia należy pojazdy będące własnością Organizatora objąć polisą ubezpieczenia 
NNW.” 

 

 § 7 ust. 1 załącznika nr 2 do „Istotnych (…)” (załącznik nr 5 do SIWZ) otrzymuje 
brzmienie: 
 

„Pojazdy o którym mowa w § 1 pkt 6) i od pkt 12) – 18), objęte są usługą serwisowo-
utrzymaniowo-naprawczą wykonywaną przez producentów pojazdów od dnia podpisania 
Protokołu odbioru końcowego do dnia włączenia pojazdu do eksploatacji po wykonaniu 
naprawy czwartego poziomu utrzymania (P4) w zakresie poziomów utrzymania 
wynikających z DSU oraz czynności określonych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej.” 

 

 § 7 ust. 3 pkt 10 załącznika nr 2 do „Istotnych (…)” (załącznik nr 5 do SIWZ) otrzymuje 
brzmienie: 
  

„Używania Dokumentacji (w tym m.in. DSU zatwierdzonej decyzją Prezesa UTK, DTR 
WTWiO, dokumentacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu)  
i Oprogramowania przekazanego wraz z pojazdami wyłącznie do celów eksploatacyjnych, 
utrzymania i napraw.” 

 
3. Zmienia się treść Załącznik nr 6 „Szczegółowy (…)” do SIWZ (załącznik nr 8 do umowy)  

w ten sposób, że w rozdziale III, pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
 

„Zamawiający (Organizator) wymaga od Wykonawcy (Operatora) by ceny biletów (bilety 
jednorazowe i okresowe) we wszystkich relacjach obejmujących stacje pośrednie i końcowe 
nie były wyższe od średniej ceny biletów w transporcie drogowym w danej relacji.  
 

Dla potrzeb oszacowania oferty Zamawiający (Organizator) podaje wartość średnich cen 
biletów przeliczona na 1 km przejazdu i tak: 
a) dla biletów jednorazowych nie więcej niż 0,20 zł; 
b) dla biletów miesięcznych nie więcej niż 5,30 zł.   
Wykonawca (Operator) przed wprowadzeniem taryfy uzgodni z Zamawiającym 
(Organizatorem) wysokość stawek cen biletów na terenie Województwa Podkarpackiego.”  
 
 
Pozostałe warunki przedmiotowego postępowania nie ulegają zmianie. 
 

W związku z wystąpieniem przesłanek, o których mowa w art. 38 ust. 6 ustawy 
zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 06.11.2015 r., do godz. 10:00. 

 


