
 

 

OR-IV.272.1.48.2019                                    Rzeszów, 11.03.2020 r. 

 

 

Wykonawcy biorący udział  

w postępowaniu 

 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów 

pasażerskich organizowanych przez Województwo Podkarpackie oraz w ramach Podmiejskiej 

Kolei Aglomeracyjnej 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 4 do SIWZ  usuwa się pkt 3.8 

2. W Załączniku nr 4 do SIWZ pkt 3.7 otrzymuje brzmienie: 

„3.7 Podwykonawstwo. 

3.7.1 Operator nie może bez zgody Organizatora zlecać podwykonawcom wykonania 

całości lub części Przewozów.  

3.7.2 Powyższy zakaz podwykonawstwa nie dotyczy zlecania podwykonawcom 

wykonywania przewozów zastępczych w rozumieniu art. 18 ust. 1 Prawa 

przewozowego. W takim wypadku Operator zobowiązany jest do 

poinformowania Organizatora o zleceniu podwykonawcy wykonania przewozu 

zastępczego realizowanego komunikacją autobusową. 

3.7.3 Ujęcie i rozliczenie kosztu podwykonawstwa odbywa się na zasadach 

określonych w Załączniku nr 7a i 7b”. 

3. W Załączniku nr 4 do SIWZ po pkt. 3.6.9 dodaje się pkt. 3.6.10 o brzmieniu: 

„3.6.10 Operator ma obowiązek zapewnić wykonywanie czynności serwisowo – 

naprawczych pojazdów zgodnych z DSU w obiektach, które posiada w dyspozycji, lub zleci 

te czynności na zewnątrz.” 

 

4. W Załączniku nr 14b do Załącznika nr 4 do SIWZ § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4 

1. Organizator udostępnia pojazdy, o których mowa w § na warunkach dzierżawy, 

oznaczonych w tabeli lit. „D”  

2. pojazdy wykazane w tabeli nr 1 (pozycje od 1 do 10) będą przekazane Operatorowi.      

3. O terminach odbioru i przekazywania pojazdów Organizator będzie informował Operatora 

z min. 7 dniowym wyprzedzeniem.  

4. Operator oświadcza, że pojazdy te zostaną przejęte. 

5. Czynsz dzierżawny za korzystanie z nowo zakupionych pojazdów w okresie 

obowiązywania niniejszej umowy, zostanie ustalony w wysokości 1/30 miesięcznej stawki 

czynszu dla danego pojazdu, za każdy dzień od dnia przekazania protokołem pojazdu do 

eksploatacji. 



6. W przypadku nabycia przez Organizatora w okresie obowiązywania Umowy nowych 

pojazdów kolejowych Strony w formie aneksu do Umowy zaktualizują niniejszy załącznik. 

7. Strony przyjmują, szacowaną wielkość czynszu dzierżawnego na okres 2021-2025r.  

w wysokości: 55 706 634,15 PLN netto (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów siedemset 

sześć tysięcy sześćset trzydzieści cztery 15/100)  

8. Czynsz dzierżawny będzie płatny kwartalnie na podstawie faktury VAT. Kwartalna 

wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 2 785 331,71 PLN netto (słownie: dwa miliony 

siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden 71/100) 

9. Wyłączenie pojazdu z eksploatacji nie stanowi podstawy do zmiany stawki czynszu 

dzierżawnego  

10. Organizator wystawi Operatorowi fakturę za należny czynsz dzierżawny. Faktura zostanie 

wystawiona w terminie do 7-go dnia miesiąca następującego po kwartale z terminem 

płatności do 10-go dnia miesiąca następującego po kwartale. Faktura za czwarty kwartał 

danego roku wystawiona zostanie do dnia 7 grudnia danego roku z terminem płatności do 

10 grudnia danego roku. 

11. Strony dopuszczają potrącenie z transzy rekompensaty należnej Operatorowi kwoty 

czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 

wówczas na fakturze w pozycji forma płatności zostanie wpisana: kompensata.  

 

5. W Załączniku nr 2.2.do SIWZ w Rozdziale II pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15. Umieszczenie logotypu PKA będzie poprzez nadruk na materiałach biletowych 

zainstalowanych w automatach biletowych na pokładach pojazdów obsługujących PKA. 

Nie dotyczy to innych kanałów dystrybucji biletów.” 

 

6. W Załączniku nr 2.2.do SIWZ w Rozdziale II pkt 22 otrzymuje brzmienie: 

„22. Zapewnienie rolek z paskiem zabezpieczającym na wzór obecnie używanego  

w automatach biletowych Zamawiającego. Wzór i wymiary całej rolki do uzgodnienia  

z  Dostawcą automatów.” 

 

7. Rozdział XI SIWZ otrzymuje brzmienie: 

1. Oferty należy składać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 31.03 2020 r. do godz. 1000  

2. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, 

że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informację stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 

mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 marca 2020 r., o godzinie 11:00. 

5. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 

miniPortalu i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą 

klucza prywatnego. 



6. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

informację z otwarcia ofert. 

 


