
 

 

znak sprawy: OR-IV.272.1.35.2020                  Rzeszów, dnia 05.01.2021 r.  

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

WYJAŚNIENIE  DO SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ulepszenie oraz malowanie pudła 

Pojazdu szynowego stanowiącego własność Województwa Podkarpackiego o numerze SA134-022 

typu 218Md Mińsk 2 – rok produkcji 2011” „  znak sprawy OR-IV.272.1.35.2020. 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 

Pytanie: 
Czy nie zasadnym byłoby wprowadzenie zapisu (podwyższającego komfort pracy maszynistów)  
o konieczności montażu mat grzewczych podgrzewających fotel maszynisty oraz pomocnika 
maszynisty z płynną 5-stopniową regulacją grzania? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ jednocześnie informując, że nie przewiduje tego typu 
rozwiązań. 

 
Pytanie: 
Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy § 3 – Terminy i przebieg realizacji przedmiotu umowy 
Prosimy o wprowadzenie do treści umowy Oświadczenia: „Wykonawca oświadcza, że posiada 
oświadczenie producenta pojazdu wyrażające zgodę na wykorzystanie Dokumentacji Systemu 
Utrzymania oraz wszelkiej dokumentacji, o której mowa w §3 ust. 7 umowy, do realizacji przedmiotu 
umowy oraz że w związku z tym nie naruszy praw autorskich producenta pojazdu będącego autorem 
dokumentacji. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie: 
Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy § 4 ust.3 – Szczegółowe obowiązki stron umowy 
Wskazujemy, że wymóg ustawy pzp dotyczący zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, który 
dotyczy postępowań na wykonanie usług, ma na celu uwzględnienie w postępowaniu aspektów 
społecznych poprzez stworzenie zachęt do stosowania klauzul społecznych. Przepis ten jest zgodnie 
z opinią UZP, wyrazem woli ustawodawcy do zagwarantowania przestrzegania prawa pracy, a nie 
ma stanowić podstawy do dochodzenia przez Zamawiającego dodatkowych ewentualnych korzyści 
w toku realizacji umowy, w postaci kar umownych. Co istotne kara taka będzie rażąco wygórowana, 
a tym samym nienależna zamawiającemu, z uwagi na to, że Zamawiający nie ponosi żadnej szkody  
w przypadku zaistnienia umownych przesłanek jej naliczenia. W związku z powyższym prosimy o 
usunięcie §4 ust. 3 oraz § 6 ust. 3. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie: 
Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy § 6 - Kary Umowne  
Prosimy o dodanie ustępu, zgodnie z którym odpowiedzialność z tytułu kar umownych, jakie naliczone 
mogą zostać na podstawie przedmiotowej umowy nie przekroczy 10% wartości umowy netto. 
Wskazujemy, że brak takiego limitu w umowie może skutkować uznaniem za nieważne wszystkich 
postanowień związanych z karami umownymi, zastrzeżonymi w umowie. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dokona zmiany zapisu w SIWZ. 
 
Pytanie: 
Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy § 14 Zmiany Umowy 
Z uwagi na to, że oferta składana będzie w okresie stanu epidemii, który uznany został za siłę wyższą, 
wskazujemy na konieczność dodania do §14 umowy postanowienia o następującej treści: „Strony 
przewidują możliwość zmiany umowy, gdy wykonanie zobowiązań jest niemożliwe z powodu 
okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii COVID-19”.  
Wskazujemy, że skutki epidemii, w związku z doraźnie wprowadzanymi przez władze RP 
rozwiązaniami wpływającymi na obrót gospodarczym nie są możliwe do przewidzenia, w związku z 
czym całe ryzyko związane z trwaniem pandemii bez tego postanowienia ponosiłby Wykonawca. 
Przewidzenie w umowie możliwości jej modyfikacji w przypadku wystąpienia konkretnych 
okoliczności wpływających na realizację umowy daje stronom możliwość odpowiedniego 
zareagowania, gdyby okazało się to konieczne. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dokona zmiany zapisu w SIWZ. 
 
Pytanie: 
Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy § 7 ust. 9 – Wynagrodzenie oraz zasady płatności 
Proszę o zastąpienie wyrazów „prawidłowo wystawionej faktury” wyrazami „faktury wystawionej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej Umowy”. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dokona zmiany zapisu w SIWZ. 
 
Pytanie: 
Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy § 7 ust. 10 – Wynagrodzenie oraz zasady płatności 
Za datę zapłaty należy przyjąć dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. W przeciwnym razie 
Wykonawca nie jest w stanie precyzyjnie określić daty dokonania zapłaty. Proszę o zmianę brzmienia. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie: 
Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy § 8 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Prosimy, aby kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy była wyliczana od kwoty netto 
wynagrodzenia. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie dokonując zmiany procentowej z 5% na 2%. 
 
Pytanie: 
Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy § 12 Odstąpienie od Umowy 
Zwracamy się o wykreślenie z treści umowy. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie: 
Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy § 6 Kary Umowne 
Zwracamy się o uzupełnienie paragraf 6 należy uzupełnić o zapis limitujący maksymalną, łączną 
wysokość kary umownej jaka może być nałożona na Wykonawcę np. poprzez dodanie zapisu – 
Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1-3 nie może przekroczyć … 
% wartości netto przedmiotu Umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 Umowy. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dokona zmiany zapisu w SIWZ. 
 
Pytanie: 
Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy § 6 Kary Umowne 
Jednocześnie proszę o zmianę brzmienia ust. 5 poprzez pozostawienie następującego brzmienia: 
„Kary umowne są płatne w terminie 21 dni od dnia wystawienia przez Zamawiającego noty 
obciążeniowej”. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie: 
Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy § 6 ust. 1 pkt 4) 
Zwracamy się o wydłużenie terminu naprawy pojazdu do 180 dni. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający informuje, że §6 ust. 1 pkt 4) w SIWZ nie występuje. 
 
Pytanie: 
Załącznik nr. 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia ust. 2 cz. A. Fotele w części 
pasażerskiej i kabinie maszynisty - pkt. 1.7.1  
Wnioskujemy o dopuszczenie podłokietników z nakładką drewnianą lub plastikową w kolorze 
uzgodnionym z Zamawiającym. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ  
 
Pytanie: 
Załącznik nr. 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia ust. 2 cz. A. Fotele w części 
pasażerskiej i kabinie maszynisty - pkt. 1.7.2  
Wnioskujemy o dopisanie stwierdzenia „wymaganie to nie dotyczy siedzeń rozmieszczonych plecami 
do siebie i umiejscowionych bezpośrednio przy ścianie kabiny maszynisty. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ  
 
Pytanie: 
Załącznik nr. 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia ust. 2 cz. A. Fotele w części 
pasażerskiej i kabinie maszynisty - pkt. 1.8.1  
Wnioskujemy o wykreślenie „skóra naturalna” na rzecz „eko-skóra”. Wykorzystywanie skóry 
naturalnej może być przedmiotem protestów „Obrońców praw Zwierząt”. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dokona zmiany zapisu w SIWZ. 
 
Pytanie: 
Załącznik nr. 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia ust. 2 cz. A. Fotele w części 
pasażerskiej i kabinie maszynisty - pkt. 1.10.2  
Wykreślenie wymagania dla zagłówków i podłokietników – Skóra naturalna na rzecz „eko-skóra”. 
Wykorzystywanie skóry naturalnej może być przedmiotem protestów „Obrońców praw Zwierząt”. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
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Zamawiający dokona zmiany zapisu w SIWZ. 
 
Pytanie: 
Załącznik nr. 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia ust. 2 cz. D. System 
Dynamicznej Informacji Pasażerskiej 
Zwracamy się o wyjaśnienie, że rejestrator frekwencji pasażerów to system zliczania pasażerów oraz 
o wyjaśnienie systemu pomiaru punktualności. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający wyjaśnia, że: 

 rejestrator frekwencji pasażerów to system zliczania pasażerów, 

 pomiar punktualności polega na pomiarze odchylenia czasu przyjazdu do wskazanego punktu 
przez aktualny SKRJ względem czasu rzeczywistego i przetworzeniu tego odchylenia na 
zapowiedz werbalną przez system akustyczny na pojeździe oraz wyświetlaną informację tekstową 
na tablicach na pojeździe zintegrowanych z systemem. 

 
 
Pytanie: 
SIWZ, IV. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu do 180 dni kalendarzowych. Z uwagi na zakres 
przedmiotu umowy oraz oferowane terminy dostaw podzespołów przez ich producentów, obecny 
termin jest niemożliwy do zrealizowania. Dodatkowo obecna sytuacja epidemiologiczna w kraju i na 
świecie również ma wpływ na oferowane terminy dostaw. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dokona zmiany zapisu w SIWZ. 
 

Pytanie: 
SIWZ, V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – 2.c) 
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę warunków udziału w postępowaniu i wprowadzenie zapisu: 
Wykonawca musi wykazać, że: 
„W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych wykonuje modernizację i/lub ulepszenie jednego pojazdu trakcyjnego z napędem 
spalinowym lub P4 dwóch pojazdów trakcyjnych z napędem spalinowym”. 
W chwili obecnej wymagania SIWZ są niewspółmierne do przedmiotu zamówienia. Przedmiotem 
zamówienia jest wykonanie prac na jednym pojeździe a wymaga się od potencjalnego Wykonawcy 
doświadczenia w wykonaniu dwóch napraw. Dodatkowo bardzo one ograniczają udział w 
postępowaniu podmiotom posiadającym doświadczenie w naprawie P4 spalinowych zespołów 
trakcyjnych, a co za tym idzie zmniejsza to konkurencyjność składanych ofert. Dodatkowo podczas 
P4 spalinowych zespołów trakcyjnych potencjalni Wykonawcy wykonują szereg prac tożsamych z 
przedmiotem zamówienia, zatem ich doświadczenie przy tych naprawach należy uznać za 
wystarczające i pozwalające rzetelnie wykonać przedmiot zamówienia. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie: 
Załącznik nr. 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia ust. 2 cz. G. Lusterka 
zewnętrzne 
Czy Zamawiający dopuszcza montaż luster jako oddzielny moduł zamiast lustra zintegrowanego  
z oknem? Montaż oddzielnego modułu będzie tańszy w eksploatacji w przypadku naprawy po 
wypadku kolejowym i uszkodzenia lustra. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dokona zmiany zapisu w SIWZ. 
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Pytanie: 
Załącznik nr. 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 2.1 cz. A. Fotele w 
części pasażerskiej i kabinie maszynisty  
,,…mocowane do ściany w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla urządzeń czyszczących”. 
Proponujemy dodanie zapisu o treści: „Zamawiający dopuszcza mocowanie foteli pasażerskich do 
ściany i jednocześnie do podłogi pojazdu, rozwiązanie do uzgodnienia z Zamawiającym”. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ  
 
Pytanie: 
Załącznik nr. 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 2.6 Wieszaki 
ubraniowe 
Czy Zamawiający dopuszcza montaż wieszaków podwójnych bezpośrednio do ściany pojazdu? 
Proponujemy dodać zapis: „Rodzaj i wygląd wieszaka do uzgodnienia z Zamawiającym”. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i informuje, że obecny zapis nie wyklucza proponowanego 
rozwiązania.  
 
Pytanie: 
Załącznik nr. 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 7.1 Fotele w kabinach 
maszynisty 
„Wymiana dodatkowego miejsca do siedzenia spełniającego wymagania ergonomii stanowisk pracy, 
wg karty UIC 651.’’ Zapis dotyczy miejsca dla pomocnika maszynisty. Proponujemy dodać zapis  
o treści: „Rozwiązanie wymiany dodatkowego miejsca do uzgodnienia z Zamawiającym”. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dokona zmiany zapisu w SIWZ. 
 
Pytanie: 
Załącznik nr Z4 do SIWZ – wzór umowy § 8 ust. 2 
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę współczynnika procentowego w zakresie wysokości 
zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu z 5% na 2%. Wskazany współczynnik jest za wysoki 
co będzie miało bezpośrednie przełożenie na cenę ofertową. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dokona zmiany zapisu w SIWZ. 
 

 

 


