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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 
WYJAŚNIENIE  DO SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług 

publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich organizowanych przez 

Województwo Podkarpackie oraz w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej„  znak sprawy 

OR-IV.272.1.48.2019. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Województwo Podkarpackie 

jako Zamawiający informuje, iż złożone zostały pisemne zapytania do treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia dot. ww postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytania wraz 

z wyjaśnieniami Zamawiającego, które stanowią integralną część SIWZ 

 

1. Dot. rozdz. II ust. 5  

Czy w świetle unieważnienia przetargu na realizację naprawy głównej P5 na dwóch pojazdach 

SA109 warunek instalacji Wi-Fi zostanie spełniony dla tych pojazdów do czasu rozpoczęcia 

świadczenia usług?  

Odpowiedź: Zamawiający ponowił postępowanie przetargowe na realizację naprawy głównej 

P5 na dwóch pojazdach SA109 zatem zakłada się , że  warunek instalacji urządzeń Wi-Fi w 

ww. pojazdach zostanie spełniony. 

 

2. Dot. załącznika nr 7a i 7b do umowy  

Wnosimy o weryfikacje zapisów i uporządkowanie numeracji załącznika nr 7a i 7b w umowie, 

aby była w całości dokumentu spójna.  

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmian w załączniku nr 4 do SIWZ. 

 

3. Dot. ust. 5.1.4  

Powinno być odniesienie do pkt 3.1 w Załączniku 7a i 7b, ponieważ punktu 3.2 nie ma w 

Załączniku 7a i 7b. Wnosimy o zmianę zapisu.  

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmian w załączniku nr 4 do SIWZ. 

 

 

 

 



4. Dot. ust. 5.8.3 i ust. 5.8.4  

Wnosimy o zmianę zapisu w ust. 5.8.4 (…) dokumentacji księgowej (w szczególności w 

polityce rachunkowości przyjętej w przedsiębiorstwie) na: „(w polityce rachunkowości lub innej 

dokumentacji Operatora)”. 

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmian w załączniku nr 4 do SIWZ. 

 

5. Dot. Załącznika 6 a  

Brak tabeli nr 3 Rzeczywista wartość należnej Operatorowi rekompensaty w okresie realizacji 

umowy w przewozach wojewódzkich. Wnosimy o uzupełnienie brakującego załącznika 

wymienionego w spisie załączników do Umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmian w załączniku nr 4 do SIWZ. 

 

6. Dot. Załącznika 6 b  

Brak tabeli nr 3 Rzeczywista wartość należnej Operatorowi rekompensaty w okresie realizacji 

umowy w ramach PKA. Wnosimy o uzupełnienie brakującego załącznika wymienionego w 

spisie załączników do Umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmian w załączniku nr 4 do SIWZ. 

 

7. W związku z wyodrębnieniem w Załączniku nr 8a i 8b pozycji „Koszty dostępu do linii 

kolejowych” wnosimy o ujednolicenie zapisów w pozostałych załącznikach tj.: 

7.1 Dot. Załącznika 6 a  

Wnosimy o dodanie w tabeli nr 2 w kolumnie 2 (Pozycje) pod wierszem „Koszty dostępu do 

linii kolejowych” wiersza pod nazwą: „Koszty opłat za dostęp do stacji pasażerskich".  

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmian w załączniku nr 4 do SIWZ. 

 

7.2 Dot. Załącznika 6 b  

Wnosimy o dodanie w tabeli nr 2 w kolumnie 2 (Pozycje) pod wierszem „Koszty dostępu do 

linii kolejowych” wiersza pod nazwą: „Koszty opłat za dostęp do stacji pasażerskich".  

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmian w załączniku nr 4 do SIWZ. 

 

7.3 Dot. Załącznika 7a i 7b  

Wnosimy o dodanie w ust 2.1 pod pkt 1 zapisu: "Koszty opłat za dostęp do stacji pasażerskich".  

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmian w załączniku nr 4 do SIWZ. 

 

7.4 Dot. Załącznika 9a i 9b  

Wnosimy o dodanie w kolumnie 2 pod pozycją III.1 zapisu: "Koszty opłat za dostęp do stacji 

pasażerskich".  



Odpowiedź: Zamawiający dokona zmian w załączniku nr 4 do SIWZ. 

 

7.5 Dot. Załącznika 10a  

Wzór szczegółowego sprawozdania rocznego z realizacji Umowy w ramach przewozów 

wojewódzkich wnosimy o dodanie po kolumnie 13 kolumny pn. "Koszty opłat za dostęp do 

stacji pasażerskich".  

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmian w załączniku nr 4 do SIWZ. 

 

7.6 Dot. Załącznika 10b  

Wzór szczegółowego sprawozdania rocznego z realizacji Umowy w ramach PKA wnosimy o 

dodanie po kolumnie 13 kolumny pn. "Koszty opłat za dostęp do stacji pasażerskich".  

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmian w załączniku nr 4 do SIWZ. 

 

8. Dot. Załącznika 7b  

Wnosimy o usunięcie w ostatnim zdaniu cz. 1 (OGÓLNE ZASADY KALKULACJI 

REKOMPENSATY) fragmentu o treści „zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą Spółki”.  

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmian w załączniku nr 4 do SIWZ. 

 

9. Czy Zamawiający przewiduje uzupełnić treść Umowy o zasady wzajemnego powierzenia 

przetwarzania danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem w tym 

zakresie?  

Odpowiedź: Zamawiający w chwili obecnej nie przewiduje uzupełnienia treści umowy o 

zasady wzajemnego powierzania przetwarzania danych osobowych. 

 

10. Biorąc pod uwagę wymagania zawarte w Załączniku nr 14a i 14b do Umowy:  

1)  czy Organizator (Zamawiający) przekaże Operatorowi (Wykonawcy) dokumentację, na 

podstawie której powinny być wykonywane przez osoby trzecie usługi naprawcze                             

i przeglądowe udostępnionych pojazdów? 

Odpowiedź: Zamawiający zamieści stosowną dokumentację dot. pojazdów do przewozów 

wojewódzkich oraz PKA na swojej stronie internetowej. 

 

2)  czy Operator (Wykonawca) będzie mógł przekazać ww. dokumentację (część niezbędną 

do wykonania ww. usług) podmiotowi trzeciemu w celu wykonania takich usług? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na warunkach udostępnienia dokumentacji przez 

Producenta pojazdów. 

 



3) czy Operatorowi (Wykonawcy) będzie przysługiwało prawo opublikowania ww. 

dokumentacji w ramach opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (np. w przetargu nieograniczonym) na naprawę lub przegląd pojazdu/pojazdów 

Organizatora?  

Odpowiedź:  Organizator wyrazi zgodę na użycie przekazanych Wykonawcy dokumentów 

DSU i DTR lub ich części w celu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia na wykonywanie 

usług czynności przeglądowo – naprawczych, które Wykonawca będzie zlecał podmiotom 

zewnętrznym zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych. 

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że pojazdy do obsługi PKA będące własnością 

Zamawiającego będą utrzymywane zgodnie z DSU przez producenta co najmniej 

przez cały okres obowiązywania umowy PSC tj. 2021-2025. Koszty z tym związane 

będzie ponosił Zamawiający. Wobec powyższego dla potrzeb wykonawcy (Operatora) 

celem złożenia oferty podaję się tylko Kartę z DSU zawierająca Cykle przeglądowo-

naprawcze.  

Pełna dokumentacja dla potrzeb organizacyjno-planistycznych będzie udostępniona 

wraz z przekazywanymi pojazdami. 

 


