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Rzeszów, dnia 26-11-2013 r. 
 

OR-IV.272.1.57.2013                                                                           

 
Do zamieszczenia na stronie 
internetowej zamawiającego 
 
Do wykonawców, którym zamawiający 
przekazał SIWZ 

 
 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 
dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług użyteczności 

publicznej w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich”. 

 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) niniejszym zawiadamiam, iż ulega zmianie treść 

SIWZ w tym treść załączników stanowiących jej integralną część, następująco: 

 
 

1. Zmienia się treść SIWZ w ten sposób, że dotychczasową treść § 11, zastępuje się § 11 
w brzmieniu: 

 
„1. Miejsce oraz termin składania ofert: 

 

1.1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 
kod pocztowy 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207: osobiście albo za 

pośrednictwem poczty (firmy kurierskiej) – w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta dotyczy 
zamówienia pn. „Świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie wykonywania kolejowych 

przewozów pasażerskich”; znak sprawy: OR-IV.272.1.57.2013; nie otwierać do dnia 19.12. 

2013 r., godz. 11:00”. 
1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę. 

1.3. Termin składania ofert upływa dnia 19.12.2013 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym 
terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną niezwłocznie 

zwrócone wykonawcom. 

1.4. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie zamawiającemu 
oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem tego terminu. Data stempla 

pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie. 
 

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2013 r., o godz. 11:00, w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego – pok. 
nr 207.” 

 
2. Zmienia się treść załącznika nr 2 Zasady udostępniania pojazdów szynowych do 

załącznika nr 6 do SIWZ – tj.: Istotnych dla stron postanowień, które zostaną 
wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego w ten 
sposób, że: 

 
 § 7 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 

„1) przeglądów kontrolnych i okresowych na poziomach utrzymania P1, P2, P3, 
wynikających z DSU oraz określonych w dokumentacji techniczno-ruchowej  
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z wyłączeniem pojazdu, o którym mowa w § 1 pkt 11.” 
 

 § 7 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

  

„2) trójczłonowy EZT, o którym mowa w § 1 pkt 11 objęty będzie usługą serwisowo-utrzymaniowo 

-naprawczą wykonywaną przez producenta pojazdu. Wobec powyższego bieżące utrzymanie 
pojazdu obejmować będzie między innymi: czynności obsługowe i kontrolne wykonywane  

w ramach obowiązków służbowych przez maszynistów, czyszczenie wewnętrzne i zewnętrzne, 
odfekalnianie i wodowanie instalacji WC, usługę łączności telemetrycznej dla dwóch automatów 

biletowych oraz zakup i wymianę papieru do drukarek zainstalowanych w automatach biletowych. 

Operator zobowiązany będzie zapewnić dostęp do Internetu dla pasażerów, w każdym członie 
pojazdu, poprzez sieć dostępową WiFi zainstalowaną na pojeździe. Dostęp winien być zrealizowany 

poprzez zakup i zainstalowanie 3 kart SIM na pojeździe. Karta SIM wg konfiguracji: telemetryczna 
operatora sieci LTE lub 3G. Do trójczłonowego EZT nie ma zastosowania zapis pkt 4”. 

 

 § 7 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

 
„3) bieżących napraw nie objętych gwarancją, rękojmią, serwisem lub usługą serwisowo 

-utrzymaniowo-naprawczą producenta, będących wynikiem zwykłego zużycia”. 
 

3. Zmienia się treść załącznika nr 7 do SIWZ w ten sposób, że: 
 

 w rozdziale II pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

 
„3. Środki transportu, o których mowa w pkt 2 Zamawiający udostępni Wykonawcy w formie:  

 

1) użyczenia: 
 

a) SA 109-007 
b) SA 109-010 

c) SA 103-001 

d) SA 103-002 
e) SA 134-022 

f) SA 135-013 
g) SA 135-014  

h) trójczłonowy EZT –  typ 36 WE 

 
2) dzierżawy: 

 
a) SA 135-010 

b) SA 135-011 
c) SA 135-012 

 

Szczegółowe warunki udostępnienia środków transportu Zamawiającego określa załącznik nr 2 do 
projektu umowy. Zamawiający wyjaśnia, że trójczłonowy EZT, o którym mowa w ppkt 1 lit. h 

objęty będzie usługą serwisowo-utrzymaniowo-naprawczą wykonywaną przez producenta pojazdu. 
Wobec powyższego przy kalkulacji wysokości rekompensaty w ramach bieżącego utrzymania 

pojazdu należy uwzględnić między innymi: czynności obsługowe i kontrolne wykonywane w ramach 

obowiązków służbowych przez maszynistów, czyszczenie wewnętrzne i zewnętrzne, odfekalnianie  
i wodowanie instalacji WC, usługę łączności telemetrycznej dla dwóch automatów biletowych oraz 

zakup i wymianę papieru do drukarek zainstalowanych w automatach biletowych. Operator 
zobowiązany będzie zapewnić dostęp do Internetu dla pasażerów, w każdym członie pojazdu, 

poprzez sieć dostępową WiFi zainstalowaną na pojeździe. Dostęp winien być zrealizowany poprzez 
zakup i zainstalowanie 3 kart SIM na pojeździe. Karta SIM wg konfiguracji: telemetryczna 

operatora sieci LTE lub 3G, abonamentowa lub PrePaid, bezpinowa.” 
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 w rozdziale II w pkt 6 dodaje się ppkt 5 w brzmieniu: 

 
„5) koszty zakupu i wymiany papieru do drukarek zainstalowanych w automatach biletowych oraz 

usługi łączności telemetrycznej dla automatów biletowych (docelowo 7 automatów biletowych). 
Operator zobowiązany będzie zapewnić dostęp do Internetu dla pasażerów, w każdym członie 

pojazdu, poprzez sieć dostępową WiFi zainstalowaną na pojeździe. Dostęp winien być zrealizowany 

poprzez zakup i zainstalowanie 12 kart SIM dla pojazdów. Karta SIM wg konfiguracji: telemetryczna 
operatora sieci LTE lub 3G, abonamentowa lub PrePaid, bezpinowa.”  

 
 

Pozostałe warunki przedmiotowego postępowania nie ulegają zmianie. 

 
W związku z wystąpieniem przesłanek, o których mowa w art. 38 ust. 6 ustawy  

zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 19.12.2013 r., do godz. 10:00. 
 

 
 


