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      Wykonawcy biorący udział  

w postępowaniu 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na Ulepszenie pojazdów szynowych.  

 

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 Załączniku nr 2 do SIWZ w rozdziale 2, część D pkt 17 otrzymuje brzmienie: 

17. 

 

System komunikacji 
maszynista - 
pasażer 

 

1. W każdym przedsionku zainstalować intercom do komunikacji 

głosowej pasażera z obsługą Pojazdu w kabinie maszynisty 

zapewniający: 

1) komunikację pasażerów z maszynistą, 

2) wygłaszanie komunikatów przez maszynistę dla pasażerów  

w stanach awaryjnych i innych zagrożeniach. 

2. Interkom ma posiadać kontrolki świetlne sygnalizujące jego stan 

pracy. 

3. Interkomy winny być zabudowane zgodnie z TSI PRM. 

4. Pojazdy serii SA135 przeznaczone do modernizacji a obecnie 

eksploatowane przez Przewozy Regionalne Oddział Podkarpacki, 

są wyposażone w intercomy analogowe. Zamawiający dopuszcza 

wykorzystanie zamontowanej instalacji interkomu pod warunkiem 

uzyskania pełnej kompatybilności systemowej z pozostałymi 

urządzeniami montowanymi w trakcie ulepszenia oraz 

zachowaniem obowiązujących norm zgodnie z ust.3. 

 

2. W Załączniku nr 4 do SIWZ § 2 otrzymuje brzmienie: 
„§ 2 
1. Strony ustalają termin realizacji Umowy do 30 listopada 2018 roku z zastrzeżeniem, że 

okres wyłączenia każdego Autobusu szynowego z eksploatacji nie może być dłuższy niż 60 

dni. 

2. W terminie 7 dni od podpisania Umowy Zamawiający z udziałem Operatora uzgodni  

z Wykonawcą datę wyłączenia każdego Pojazdu z eksploatacji.  

3. Zamawiający informuję, że ww. pojazdy będą przekazane do dyspozycji Wykonawcy nie 

później niż do końca września 2018 roku.  

4. Zamawiający dopuszcza odbiór pojazdów w zakresie sprawdzenia trakcji wielokrotnej  

w czasie do dostawy ostatniego pojazdu w zależności od dostępu do pojazdów nie objętych 

przedmiotową umową pod warunkiem spełnienia zapisów ust. 5. 

5. Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania przedmiotu Umowy obejmuje również termin 

przeznaczony na usunięcie stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru przedmiotu Umowy 

usterek, wad i niedoróbek oraz uzyskania wszelkich wymaganych odbiorów, uzgodnień, 

pozwoleń itp., związanych z przedmiotem zamówienia. 



6. Wykonawca wskaże i uzgodni z Operatorem materiały do usuwania graffiti oraz materiały 

do usuwania innych zabrudzeń Pojazdów objętych malowaniem pudła.      

7. Wykonawca wskaże rodzaj i typy środków myjących dla Pojazdów objętych malowanie 

pudła. 

8. Wykonawca przeszkoli uzgodnioną z Operatorem grupę pracowników (max: 10)  

z zakresu obsługi zainstalowanych w ramach umowy na pojazdach urządzeń  

i systemów, a następnie przedłoży Zamawiającemu wykaz przeszkolonych pracowników 

wg załącznika nr 5 do Umowy. 

9. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do uzgodnień jest Pan Jan Jarosz Kierownik 

Oddziału pojazdów kolejowych w Departamencie Dróg i Publicznego Transportu 

Zbiorowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. 

10. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu dzień odbioru wykonania przedmiotu Umowy, co 

najmniej z 5-cio dniowym wyprzedzeniem. 

11. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na dzień zgłoszenia odbioru wykonania przedmiotu 

Umowy atesty i deklaracje zgodności oraz certyfikaty bezpieczeństwa na zamontowane 

urządzenia i wbudowane materiały o ile odpowiednie przepisy tego wymagają.   

12. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na dzień zgłoszenia odbioru pojazdu uzupełnią 

dokumentację techniczną z zakresu wykonanego ulepszenia lub ulepszenia z malowaniem 

pudła zgodną z wymaganiami wg załącznika nr 2 do niniejszej Umowy. 

13. Ulepszenie Autobusów szynowych oraz malowanie będących przedmiotem Umowy zostanie 

wykonane zgodnie z wymaganiami technicznymi Zamawiającego, dokumentacją 

techniczną (konstrukcyjną i technologiczną), Warunkami Technicznymi Wykonania  

i Odbioru (WTWiO), a także odpowiednimi normami i kartami UIC. Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne opisywanym, zapewniające uzyskanie dokumentów 

dopuszczających Pojazdy do eksploatacji.  

14. Zamawiający wymaga (jeśli będzie to konieczne) przez przystąpieniem do prac na 

pojeździe wykonania analizy istotności zmian przez Jednostkę Oceniającą procesu 

ulepszenia. Kopia oceny zostanie dostarczona do Zamawiającego przy odbiorze pojazdu. 

Zamawiający zaakceptuje opinię w ciągu 5 dni od otrzymania. 

15. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy 

zapewnił we własnym zakresie i zastosował wyłącznie nowe materiały i części potrzebne 

do wykonania przedmiotu zamówienia. 

16. Każdy Autobus szynowy po wykonaniu przedmiotu Umowy musi posiadać świadectwo 

sprawności technicznej, umożliwiające użytkowanie Pojazdu w pełnym zakresie jego 

możliwości technicznych i eksploatacyjnych”. 

 

3. Rozdział XI SIWZ otrzymuje brzmienie: 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy Al. Łukasza 

Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, pokój nr 207 - II piętro, w terminie do dnia 18 grudnia 

2017 r. do godz. 10:00. 

2.  Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób: 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Łukasza 

Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pokój nr 207 oraz oznakowana napisem: „Oferta w 

przetargu nieograniczonym pod nazwą: Ulepszenie pojazdów szynowych, 

numer sprawy: OR-IV.272.1.28.2017”, NIE OTWIERAĆ PRZED 18 grudnia 2017 r. 

godz. 11:00", a nadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem 

Wykonawcy. 



3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18 grudnia 2017 r. o godz. 11:00  

w siedzibie Zamawiającego w Rzeszowie przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4, II piętro, 

pokój 207. Otwarcie ofert jest jawne. 

4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Zmiana lub wycofanie oferty następuje poprzez złożenie odrębnego oświadczenia w tym 

zakresie dostarczonego Zamawiającemu w odrębnej kopercie z adnotacją „zmiana” lub 

„wycofanie” oferty. 

5. W przypadku zmiany treści oferty Wykonawca zamieszcza dokumenty zawierające 

zmienioną 

treść w kopercie opisanej w sposób przewidziany w pkt 2 z dopiskiem „ZMIANA”. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

 


