
 
 

 

OR-IV.272.2.41.2020                                               Rzeszów, 25.09.2020 r. 

 

 

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) W Rozdziale „III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, lit B pkt 1 otrzymuje 

brzmienie: 

„1) Wykonanie trakcji elektrycznej sztywnej wewnątrz hali serwisowo – utrzymaniowo 

– naprawczej, obsługującej jeden (skrajny) tor przeglądowy w hali (T219);” 

2) W Rozdziale „III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, lit B pkt 4 otrzymuje 

brzmienie: 

„4) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (jako wierzchniej warstwy 

wykończeniowej utwardzenia terenu objętego zakresem podstawowym) w zakresie 

drogi dojazdowej oraz placów manewrowych;” 

3) w Rozdziale „III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” lit B drugi akapit pod pkt 7  

otrzymuje brzmienie: 

„W celu skorzystania z prawa opcji (Zamawiający może skorzystać z prawa opcji 

odrębnie dla każdego z wyszczególnionych powyżej przypadków) Zamawiający 

przekaże Wykonawcy stosowne oświadczenie w formie pisemnej w terminie do dnia 

31.05.2021 r. Za zgodą Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji 

Zamawiający może złożyć w późniejszym terminie, niż 31.05.2021 r.” 

4) W Rozdziale „IV. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” ostatni 

akapit otrzymuje brzmienie: 

„W celu skorzystania z prawa opcji (Zamawiający może skorzystać z prawa opcji 

odrębnie dla każdego z wyszczególnionych przypadków w SIWZ) Zamawiający 

przekaże Wykonawcy stosowne oświadczenie w formie pisemnej w terminie do dnia 

31.05.2021 r. Za zgodą Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji 

Zamawiający może złożyć w późniejszym terminie, niż 31.05.2021 r.” 



 
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 15.10.2020 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 15.10.2020 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) W Rozdziale „XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY”, pkt 3 ppkt 1 otrzymuje 

brzmienie: 

„1) Koszt wykonania części zakresu opcjonalnego, określonego w pkt 1), 

obejmującego: wykonanie trakcji elektrycznej sztywnej wewnątrz hali serwisowo – 

utrzymaniowo – naprawczej, obsługującej jeden (skrajny) tor przeglądowy w hali 

(T219),” 

7) W Rozdziale „XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY”, pkt 3 ppkt 4 otrzymuje 

brzmienie: 

 „4) Koszt wykonania części zakresu opcjonalnego, określonego w pkt 4), 

obejmującego: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (jako wierzchniej 

warstwy wykończeniowej utwardzenia terenu objętego zakresem podstawowym) w 

zakresie drogi dojazdowej oraz placów manewrowych,” 

8) Dodaje się Załącznik nr Z1B Instrukcja wypełniania JEDZ o treści jak załącznik nr 1 

do niniejszych zmian 

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

Rzeszowie otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszych zmian. 

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

Rzeszowie - WWiORB  otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszych zmian. 

11) Załącznik nr Z2.3 Zestawienie kosztów otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do 

niniejszych zmian. 



 
12) Załącznik nr Z2.4 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 

AR.6733.53.7.2018.WR53 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszych 

zmian. 

13) Załącznik nr Z2.5 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr I-

V.746.4.16.2018 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszych zmian. 

14) Załącznik nr Z2.21 Plan sytuacyjny z uwzględnieniem TZ-koncepcja wstępna Zaplecza 

Technicznego PKA  otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszych zmian. 

15) Załącznik nr Z2.25 DSU pojazdów do PKA otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do 

niniejszych zmian. 

16) Dodaje się Załącznik nr Z2.27 Karta Informacyjna Przedsięwzięcia o treści jak 

załącznik nr 9 do niniejszych zmian. 

17) Załącznik nr Z3 Formularz ofertowy otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do 

niniejszych zmian. 

18) Załącznik nr Z4.1 Akt umowy otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 11 do niniejszych 

zmian. 

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

nr 12 do niniejszych zmian. 

 


