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Wykonawcy biorący udział  

w postępowaniu 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Budowa 

Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA Zakup taboru wraz z budową zaplecza 

technicznego” – Budowa punktu obsługi technicznej wraz z zapleczem” 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. Rozdział V ust. 2 pkt c5 lit. b SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„b) doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, bądź kierownika robót w 

rozumieniu Prawa budowlanego w zakresie kierowania robotami związanymi 

z budową lub przebudową sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji minimum 1 inwestycji obejmującej budowę 

lub przebudowę sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, nieprzerwanie przez cały okres budowy/ przebudowy/ 

robót”. 

 

2. Rozdział V ust. 2 pkt c6 lit. b SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„b) doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, bądź kierownika robót w 

rozumieniu Prawa budowlanego w zakresie kierowania robotami związanymi 

z budową lub przebudową sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

przy realizacji minimum 1 inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, nieprzerwanie przez cały okres budowy/ 

przebudowy/ robót”. 

 

3. Rozdział V ust. 2 pkt c7 lit. b SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„b) doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, bądź kierownika robót w 

rozumieniu Prawa budowlanego w zakresie kierowania robotami związanymi 

z budową lub przebudową sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych przy realizacji 

minimum 1 inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych, nieprzerwanie przez cały okres budowy/ przebudowy/ robót”. 

 

4. Rozdział VII ust. 9 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„9. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w 

formacie danych w szczególności .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .pdf  i podpisana kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został 

w Instrukcji korzystania z miniPortal”. 

5. 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 23 kwietnia 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 23 kwietnia 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. 

6. Rozdział XIII pkt 2 lit. d SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„d) Wykonawca, który do pełnienia funkcji Kierownika Robót w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych skieruje osobę posiadającą doświadczenie zawodowe na stanowisku 

kierownika budowy, bądź kierownika robót w rozumieniu Prawa budowlanego w zakresie 

kierowania robotami związanymi z budową lub przebudową sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji (P4): 

 1 (jednej) inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

nieprzerwanie przez cały okres budowy/ przebudowy/ robót otrzyma 0 punktów, 

 2 (dwóch) inwestycji obejmujących budowę lub przebudowę sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

nieprzerwanie przez cały okres budowy/ przebudowy/ robót otrzyma 1 punkt, 

 3 (trzech) i więcej inwestycji obejmujących budowę lub przebudowę sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

nieprzerwanie przez cały okres budowy/ przebudowy/ robót otrzyma 2 punkty.” 

 

7. Rozdział XIII pkt 2 lit. e SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„e) Wykonawca, który do pełnienia funkcji Kierownika Robót w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych skieruje osobę 

posiadającą doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, 

bądź kierownika robót w rozumieniu Prawa budowlanego w zakresie kierowania robotami 

związanymi z budową lub przebudową sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych przy realizacji (P5): 

 1 (jednej) inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych, nieprzerwanie przez cały okres budowy/ 

przebudowy/ robót otrzyma 0 punktów, 

 2 (dwóch) inwestycji obejmujących budowę lub przebudowę sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, nieprzerwanie przez cały okres 

budowy/ przebudowy/ robót otrzyma 1 punkt, 



 
 3 (trzech) i więcej inwestycji obejmujących budowę lub przebudowę sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, nieprzerwanie przez cały okres 

budowy/ przebudowy/ robót otrzyma 2 punkty. 

 

8. Rozdział XIII pkt 2 lit. f SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„f) Wykonawca, który do pełnienia funkcji Kierownika Robót w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych skieruje osobę posiadającą 

doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, bądź kierownika robót 

w rozumieniu Prawa budowlanego w zakresie kierowania robotami związanymi 

z budową lub przebudową sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych przy realizacji (P6): 

 1 (jednej) inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych, nieprzerwanie przez cały okres budowy/ przebudowy/ robót 

otrzyma 0 punktów, 

 2 (dwóch) inwestycji obejmujących budowę lub przebudowę sieci, instalacji i 

urządzeń telekomunikacyjnych, nieprzerwanie przez cały okres budowy/ przebudowy/ 

robót otrzyma 1 punkt, 

 3 (trzech) i więcej inwestycji obejmujących budowę lub przebudowę sieci, instalacji i 

urządzeń telekomunikacyjnych, nieprzerwanie przez cały okres budowy/ przebudowy/ 

robót otrzyma 2 punkty. 

 

9. Załącznik nr Z2.1 PFU - Budowa punktu obsługi technicznej wraz z zapleczem w 

Rzeszowie otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszych zmian. 

10. Załącznik nr Z2.2 PFU - Budowa punktu obsługi technicznej wraz z zapleczem w 

Rzeszowie - WWiORB  otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszych zmian. 

11. Załącznik nr Z2.3 Zestawienie kosztów otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do 

niniejszych zmian. 

12. Załącznik nr Z4.3 Warunki Szczególne Kontraktu otrzymuje brzmienie jak załącznik 

nr 4 do niniejszych zmian. 

13. Załącznik nr Z4.4 załącznik A do Warunków Szczególnych Kontraktu otrzymuje 

brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszych zmian. 

14. Dodaje się Załącznik nr Z2.19 Dokumentacja fotograficzna o treści jak załącznik nr 6 

do niniejszych zmian. 

15. Dodaje się Załącznik nr Z2.20 Plan sytuacyjny z uwzględnieniem TZ-koncepcja 

wstępna Zaplecza Technicznego PKA o treści jak załącznik nr 7 do niniejszych zmian. 

16. Dodaje się Załącznik nr Z2.21 Koncepcja kładki nad torami o treści jak załącznik nr 8 

do niniejszych zmian. 

17. Dodaje się Załącznik nr Z2.22 Koncepcja wstępna wiaduktu nad torami o treści jak 

załącznik nr 9 do niniejszych zmian. 

18. Dodaje się Załącznik nr Z2.23 Mapa sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem 

podziemnym do celów projektowych o treści jak załącznik nr 10 do niniejszych zmian. 

19. Dodaje się Załącznik nr Z2.24 Rzuty budynku-koncepcja wstępna o treści jak załącznik 

nr 11 do niniejszych zmian. 

20. Dodaje się Załącznik nr Z2.25 DSU pojazdów do PKA o treści jak załącznik nr 12 do 

niniejszych zmian. 



 
21. Dodaje się Załącznik nr Z2.26 DSU pojazdów do przewozów wojewódzkich o treści 

jak załącznik nr 13 do niniejszych zmian. 

 


