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Rzeszów, dnia 26-11-2013 r. 
OR-IV.272.1.57.2013                                                                       

 

Do wykonawcy, który zwrócił się 
o wyjaśnienie treści SIWZ 
 
Do wykonawców, którym 
zamawiający przekazał SIWZ 
 
Do zamieszczenia na stronie 
internetowej 

 
 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 

dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług użyteczności 
publicznej w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich” 

 

 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zamawiający, w odpowiedzi na pytania jednego  
z wykonawców dotyczące treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień: 

 
 

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/ WYJAŚNIENIAMI: 

 
Pytanie 1: 

 
Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

§ 10 ust. 2  
 

Proponujemy doprecyzować pierwszą część zdania: „W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili jej zawarcia (…)”. Powyższy zapis jest mało czytelny dla Operatora.  

 
Odpowiedź na pytanie 1: 

 
Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy.  

 
Pytanie 2: 

 

Załącznik nr 2 do załącznika nr 6 do SIWZ  
 

§ 5 ust. 1  
 

dotychczasową treść zamienić na: 

„W okresie obowiązywania Umowy Operator zapewnia dozór nad pojazdami o których mowa  
w § 1 i ponosi odpowiedzialność za szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu 

pojazdów o których mowa w § 1 powstałe z wyłącznej winy Operatora”.  
 

Odpowiedź na pytanie 2: 
 

Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. Zamawiający wyjaśnia, że w każdej sytuacji 

utraty, uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu ustalany jest sprawca. Wobec powyższego Operator 
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poniesie koszty uszkodzenia, utraty lub zniszczenia pojazdu będące skutkiem jego zawinionego 
działania lub zaniechania.  

 

Pytanie 3: 
 

Załącznik nr 2 do załącznika nr 6 do SIWZ  
 

§ 5 ust. 2  

 
dotychczasową treść zamienić na: 

„Organizator oświadcza, że pojazdy są ubezpieczone w zakresie CASCO oraz NNW z wyłączeniem 
prawa regresu Ubezpieczyciela do Operatora”.  

 
Odpowiedź na pytanie 3: 

 

Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy.  
 

 
 

 

 


