
 

 

 

 

znak sprawy: OR-IV.272.2.11.2019 Rzeszów, dnia 26.03.2019 r.  

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

WYJAŚNIENIE  DO 
SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa taboru kolejowego 

przeznaczonego do wykonywania przewozów pasażerskich w ramach realizowanego projektu pn. 

Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA Zamawiający, Województwo Podkarpackie „  znak 

sprawy OR-IV.272.2.11.2019. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Województwo Podkarpackie jako 

Zamawiający informuje, iż złożone zostało pisemne zapytanie 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: 
Załącznik nr 3.1 do SIWZ 
Po wyjaśnieniach udzielonych przez Zamawiającego i dokonanej zmianie formularza ofertowego, na 
cenę oferty składać się będą: 

1) cena dostawy 8 pojazdów; 
2) cena świadczenia usług serwisowo-utrzymaniowo-naprawczych dla 1 pockm; 
3) cena pakietu pozderzeniowego; 
4) cena przyrządów i narzędzi niezbędnych do wykonania P3; 
5) cena symulatora jazdy. 

Prosimy o potwierdzenie, że zamierzeniem Zamawiającego było wliczenie do sumy stanowiącej cenę 
oferty ceny świadczenia usług serwisowo-utrzymaniowo-naprawczych tylko 1 pockm, a nie ceny 1 
pockm pomnożonej przez liczbę dostarczanych pojazdów o planowaną liczbę kilometrów do 
wykonania przeglądu P4 (tj. 1 000 000 km) i to w ten sposób wyliczona cena oferty będzie 
porównywana z sumą, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie świadczenia usług serwisowo-utrzymaniowo-naprawczych 
ocenie będzie podlegała oferowana stawka za 1 pockm wg przyjętych kryteriów. W celu porównania 
ceny usług serwisowo-utrzymaniowo-naprawczych z kwotą jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na ten cel, oferowana stawka zostanie pomnożona przez planowaną ilość km tj. 1 000 000  oraz ilość 
dostarczonych pojazdów tj. 8 szt. 

Pytanie: 
Załącznik nr 3.2 do SIWZ 
Po wyjaśnieniach udzielonych przez Zamawiającego i dokonanej zmianie formularza ofertowego, na 
cenę oferty składać się będą: 

1) cena dostawy 2 pojazdów; 
2) cena świadczenia usług serwisowo-utrzymaniowo-naprawczych dla 1 pockm; 
3) cena pakietu pozderzeniowego; 
4) cena przyrządów i narzędzi niezbędnych do wykonania P3. 



Prosimy o potwierdzenie, że zamierzeniem Zamawiającego było wliczenie do sumy stanowiącej cenę 
oferty ceny świadczenia usług serwisowo-utrzymaniowo-naprawczych tylko 1 pockm, a nie ceny 1 
pockm pomnożonej przez liczbę dostarczanych pojazdów o planowaną liczbę kilometrów do 
wykonania przeglądu P4 (tj. 1 200 000 km) i to w ten sposób wyliczona cena oferty będzie 
porównywana z sumą, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie świadczenia usług serwisowo-utrzymaniowo-naprawczych 
ocenie będzie podlegała oferowana stawka za 1 pockm wg przyjętych kryteriów. W celu porównania 
ceny usług serwisowo-utrzymaniowo-naprawczych z kwotą jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na ten cel, oferowana stawka zostanie pomnożona przez planowaną ilość km tj. 1 200 000  oraz ilość 
dostarczonych pojazdów tj. 2 szt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


