
str. 1 z 4 

OR-IV.272.1.21.2015                                                                               Rzeszów, dnia 08-07-2015 r. 
 

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. „Modernizacja i naprawa 
pojazdów szynowych” 

 
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.) zwanej dalej „ustawą” zamawiający,  
w odpowiedzi na pytania jednego z wykonawców dotyczące treści SIWZ, udziela 
następujących wyjaśnień: 
 

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/ WYJAŚNIENIAMI: 
 
Pytania: 
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Odpowiedzi na pytania (wyjaśnienia): 
 

Na wstępie należy wskazać, iż prośby o których mowa w pkt. 1-12, 14, 16 i 19 nie stanowią  
w rozumieniu przepisów ustawy, pytań dotyczących treści SIWZ – w rzeczywistości stanowią 
wniosek wykonawcy o zmianę jej treści. W tym miejscu należy podkreślić,  
że wniosek wykonawcy o zmianę treści SIWZ nie stanowi, w rozumieniu przepisów ustawy, 
pytania dotyczącego treści SIWZ. Przepis art. 38 ust. 1 ustawy daje uprawnienie wykonawcy 
zwrócenia się do zamawiającego jedynie o wyjaśnienie wątpliwości związanych z treścią 
SIWZ – innymi słowy nie można na jego podstawie domagać się wprowadzenia zmian do 
SIWZ, polemizować z jej postanowieniami, czy też zadawać pytań zamawiającemu 
związanych co prawda z postępowaniem, ale nie będących przedmiotem SIWZ.  
 
Pomimo braku obowiązku odniesienia się zamawiającego do powyższego wniosku/prośby, 
zamawiający wyjaśnia co następuje: 
 
Ad. 2, 3, 6, 7, 8, 12 i 14   
Zamawiający nie przychyla się do wniosku/ prośby Wykonawcy. 
 

Ad. 1 
Oczywista omyłka pisarska ww. zakresie została poprawiona, w ten sposób że:  

 w załączniku nr 1.1 do SIWZ, w pkt 3.4 kwota wadium „50 000,00” została zastąpiona 
kwotą 45 000,00; 

 w załączniku nr 1.2 do SIWZ, w pkt 3.4 kwota wadium „50 000,00” została zastąpiona 
kwotą 5 000,00. 

 

Ad. 4 
Zamawiający dokonał zmiany treści ust. 2 w § 6 Istotnych dla stron postanowieniach, które 
zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 
(załącznik nr 5.1 do SIWZ) na: „Dla zabudowanych nowych urządzeń, podzespołów  
i zespołów, Wykonawca udzieli gwarancji na bezawaryjną pracę przez okres zgodny 
z gwarancjami producenta, jednakże nie krótszy niż 36 miesięcy”. 
 
Ad. 5 
Zamawiający dokonał zmiany treści  ust. 5 w § 6 Istotnych dla stron postanowieniach, które 
zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 
(załącznik nr 5.1 do SIWZ) na: „W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym wady  
w działaniu autobusu szynowego lub jego zespołów, podzespołów i elementów, Zamawiający 
lub Operator powiadamia Wykonawcę niezwłocznie (faksem lub e-mail) , aby w terminie 
umożliwiającym dojazd do uszkodzonego autobusu szynowego, nie później jednak niż  
w ciągu 2 dni roboczych od daty powiadomienia, przedstawiciel Wykonawcy wziął udział  
w pracach komisji mającej na celu ustalenie zakresu, przyczyny powstania i sposobu 
usunięcia uszkodzenia”. 
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Ad. 9 
Zamawiający nie przewiduje wykonywania dodatkowych prac i nie  przychyla się do wniosku 
Wykonawcy. 
 
Ad. 10 
Zamawiający dokonał zmiany treści  ust. 1 i 2 w § 3 Istotnych dla stron postanowieniach, 
które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 
(załącznik nr 5.1 do SIWZ) na: „1 Wykonawca usługi uzgodni terminy odbioru autobusów 
szynowych do naprawy i modernizacji z Operatorem w Rzeszowie. 2. Zamawiający zobowiąże 
Operatora w Rzeszowie do udostępnienia wykonawcy autobusów szynowych w terminach 
umożliwiających realizację przedmiotu umowy w okresie, o którym mowa w § 2 ust. 1”. 
 
Ad. 11 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania transportu i poniesienia kosztów. 
 
Ad. 13 
Zamawiający dokonał zmiany treści  ust. 7 w § 6 Istotnych dla stron postanowieniach, które 
zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 
(załącznik nr 5.1 do SIWZ) na: „Zamawiający będzie naliczał kary umowne wg zasad  
o których mowa w § 7 ust. 2.” 
 
Ad. 15 
Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku wymienionych przyczyn zaistniałych jednocześnie 
kary umowne będą naliczane z tytułu opóźnienia terminu określonego w § 2 ust. 1 lit. a + lit. 
c) i § 2 ust. 1 lit. b + lit. c). 
 
Ad. 16 
Zamawiający dokonał zmiany treści  ust. 2 w § 7 Istotnych dla stron postanowieniach, które 
zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 
(załącznik nr 5.1 do SIWZ) na: „2. W przypadku niedotrzymania terminów wykonania napraw 
gwarancyjnych o których mowa w § 6 ust. 6 Wykonawca zostanie obciążony karą umowną. 
Dla uszkodzeń powodujących wyłączenie autobusu szynowego z eksploatacji z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy, trwającej dłużej niż 3 dni wykonawca zostanie obciążony 
karą umowną w wysokości 100,00 zł za każdy następny dzień wyłączenia. W przypadku 
podpisania porozumienia o którym mowa w § 6 ust. 6 od następnego dnia po uzgodnionym 
terminie.” 
 
Ad. 17 
Zamawiający wymaga aby każdy z monitorów był zgodny w zakresie zastosowań  
w transporcie kolejowym. 
 
Ad. 18 
Zamawiający informuje, że chodzi o normy w zakresie zastosowań w transporcie kolejowym. 
 
Ad. 19  
Zamawiający informuje, że udostępnił w formie edytowalnej załączniki nr 1.1 i 1.2 do SIWZ.  
 


