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    ZARZĄD 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

          

                         Poznań, dnia 13 stycznia 2017 r. 

DT-II.272.5.2016  

 

Wykonawcy biorący udział 

 w postępowaniu 

 

 

dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa 10 pięcioczłonowych elektrycznych 

zespołów trakcyjnych” 
 

Zamawiający, Województwo Wielkopolskie, informuje iż do w/w postępowania 

zostały złożone pytania. W związku tym zgodnie z art. 38 ust.1, ust. 2, ust. 4 ustawy                     

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.                                        

poz. 2164 oraz z 2016r. poz. 831, 996 i 1020), Zamawiający przekazuje treść zapytań                      

wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikuje treść SIWZ. 

 

 

Pytanie 1:  

Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ - "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia", pkt. 5.7 - 

"Fotele pasażerskie", w zakresie następujących zapisów (punktacja zapisów zgodna                             

z numerem danego podpunktu w pkt. 5.7 Zał. nr 4 do SIWZ Podpunkt nr 1: 

Treść SIWZ: Mocowane do ściany w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla urządzeń                         

do czyszczenia wnętrza. Tkanina obiciowa – wełna-plusz, moduły tapicerowane – miękkie                 

o grubości pianki min 50mm, z wyprofilowanymi zagłówkami pokrytymi skórą naturalną. 

Pytanie: Czy dopuszczalne jest rozwiązanie, w którym grubość pianki dla elementów 

tapicerskich jest tylko lokalnie większa, niż 50mm, natomiast fotel zapewnia założony 

poziom komfortu dzięki ergonomicznej geometrii wkładek siedziska i oparcia, a także 

sposobie montażu elementów tapicerskich w fotelu - na elastycznej, profilowanej wytłoczce               

z blachy aluminiowej? Połączenie podatnego mocowania elementów tapicerskich z ich 

kształtem dopasowanym do ergonomii pasażera skutkuje zachowaniem wysokiego komfortu 

dzięki dopasowaniu fotela do kształtu ciała pasażera i zapewnieniem odpowiedniej 

sprężystości całości modułów tapicerskich. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania na fotelach pasażerskich pianki o grubości 

mniejszej niż 50 mm (również lokalnie) i podtrzymuje dotychczasowe zapisy załącznika nr 4 

do SIWZ pkt 5.7 ppkt 1 tabeli. 

 

 

Pytanie 2: 

Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ - "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia", pkt. 5.7 - 

"Fotele pasażerskie", w zakresie następujących zapisów (punktacja zapisów zgodna                             

z numerem danego podpunktu w pkt. 5.7 Zał. nr 4 do SIWZ Podpunkt nr 5: 

Treść SIWZ: Tylna osłona fotela – wykonana z laminatu. 

Pytanie: Czy dopuszczalne jest wykonanie tylnej osłony z alternatywnego do laminatu 

materiału - profilowanej blachy aluminiowej, malowanej proszkowo? Tylna osłona wykonana 

z blachy aluminiowej sprzyja zapewnieniu wysokiej wytrzymałości i niskiej wagi całego 

fotela. Malowanie proszkowe pozwala na dużą dowolność w doborze kolorystyki zarówno 

tylnej osłony, jak i innych elementów fotela.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ pkt 5.7 ppkt 5 

tabeli otrzymuje brzmienie: 

 

„Tylna osłona fotela – wykonana z laminatu lub PC/ABS, lub polipropylenu, lub blachy 

aluminiowej” 

 

 

Pytanie 3: 

Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ - "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia", pkt. 5.7 - 

"Fotele pasażerskie", w zakresie następujących zapisów (punktacja zapisów zgodna                             

z numerem danego podpunktu w pkt. 5.7 Zał. nr 4 do SIWZ Podpunkt nr 12. 3 (dot. foteli 

uchylnych): 

Treść SIWZ: grubość pianki – minimum 50 mm; 

Pytanie: Podobnie, jak dla podpunktu 1, w pkt. 5.7, Zał. nr 4 do SIWZ, czy dopuszczalne jest 

rozwiązanie dla foteli uchylnych, w których grubość pianki jest mniejsza, niż wskazane                   

50 mm, natomiast oczekiwany poziom komfortu zapewniony jest przez odpowiednią 

geometrię i sposób montażu tapicerki w fotelu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania na siedzeniach uchylnych pianki o grubości 

mniejszej niż 50 mm (również lokalnie) i podtrzymuje dotychczasowe zapisy załącznika nr 4 

do SIWZ pkt 5.7 ppkt 12.3 tabeli. 

 

 

Pytanie 4: 

Punkt 14.1, podpunkt 2 

W tym punkcie Zamawiający wskazał technologię, która jednoznacznie wskazuje dostawcę 

systemu. Wnioskujemy o usunięcie tego punktu w celu umożliwienia uczciwej konkurencji – 

innym podmiotom, których rozwiązania bazują na innej technologii a tak samo spełniają 

wszystkie funkcjonalne wymagania stawiane systemowi do zliczania pasażerów. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem komunikacji z czujnikami poprzez sieć Ethernet 

rozumie jednostkę komputerową z podłączonymi do niej bramkami liczącymi. Realizacja 

połączenia przez sieć Ethernet będzie się odbywać tylko do tej jednostki. 
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Pytanie 5: 

Punkt 14.1, podpunkt 3 

Transfer danych w czasie rzeczywistym generuje większe koszty eksploatacji systemu. 

Bazując na doświadczeniach operatorów  kolejowych funkcjonujących w regionie 

Zamawiającego (żaden nie używa funkcji raportowania on-line) wnioskujemy o zmianę 

sposobu transferu danych na raz na dobę, co pozwoli Zamawiającemu znacząco obniżyć 

koszty eksploatacji systemu.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ pkt 14.1 ppkt 3 

tabeli otrzymuje brzmienie: 

 

„3. Transmisja danych z systemu zliczania pasażerów do serwera Użytkownika – za pomocą 

modułu łączności GSM, każdorazowo po odjeździe z kolejnej stacji (informacja o liczbie 

pasażerów wsiadających i wysiadających na danej stacji, numeru pociągu i numeru SKRJ dla 

którego dokonano pomiaru).” 

 

 

Pytanie 6: 

Punkt 14.1, podpunkt 4 i 5 

W Punkcie 4 Zamawiający wymaga by system był zintegrowany z SIP a w punkcie 5                        

by działał automatycznie. Te zapisy wzajemnie się wykluczają. SIP musi zostać aktywowany 

przez maszynistę i w związku z tym nie może być mowy o automatycznym (bezobsługowym) 

funkcjonowaniu systemu. Jedyne rozwiązanie umożliwiające automatyczne funkcjonowanie 

systemu polega na zabudowaniu systemu do zliczania pasażerów, który będzie działał 

niezależnie (autonomicznie) od pozostałych systemów. Jeżeli Zamawiający wymaga                         

by system działał automatycznie (bezobsługowo) to wnioskujemy o: 

- usunięcie punktu 4  

- zmianę opisu architektury systemu na np.: System zliczania pasażerów składa się z m.in. 

bramek zliczających zamontowanych w górnej części obszaru drzwi pojazdu, koniecznego 

okablowania, analizatora/komputera (samodzielnie zbierającego dane ze zliczania                                  

i umożliwiającego transfer danych) oraz anteny GPS/GSM. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że pod zapisem „integracji z SIP” rozumie wymianę danych w 

pojeździe pomiędzy SIP a systemem zliczania pasażerów (np. przekazywanie koordynatów 

GPS pomiędzy systemami). 

Zapis o działaniu automatycznym należy rozumieć jako brak konieczności inicjalizacji 

manualnej systemu przez maszynistę.  

Zastosowanie zaproponowanej przez Wykonawcę architektury jest zgodne z wymaganiami 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem iż w tej architekturze nie jest konieczny montaż anteny GPS 

(Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykorzystał do funkcjonowania systemu zliczania 

pasażerów inne urządzenia zamontowane w pojeździe np. moduł łączności). 

 

 

Pytanie 7: 

Punkt 14.1, podpunkt 15 

Zamawiający definiuje wielokrotne otwarcie/zamknięcie drzwi na jednym przystanku jako 

błąd. Czy jest to poprawna definicja? Co w sytuacji gdy na stacji drzwi zostaną zamknięte 

automatycznie (np. w chłodniejsze dni) natomiast drzwi będą nadal „uwolnione” tak by 

kolejni pasażerowie mogli je otworzyć za pomocą przycisku na drzwiach i wejść do pojazdu? 

Czy tego typu sytuacja ma być zakwalifikowana jako błąd? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że sytuacja przedstawiona powyżej nie ma być zakwalifikowana jako 

błąd. 

Pod pojęciem „analiza błędów zliczania” Zamawiający rozumie wewnętrzną odporność 

systemu na ewentualne wielokrotne otwarcie/zamknięcie drzwi na jednym przystanku, 

otwieranie pojedynczych drzwi oraz postoje poza strefami przystankowymi. 

 

 

Pytanie nr 8: 

Dotyczy: SOPZ, Wymagania techniczne, punkt 1.8 

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie treści SOPZ i uwzględnienie w tym 

punkcie dopuszczonego zakresu wysokości podłogi nad główką szyny w przedziale od 760                

do 780 mm. Wykonawca zaznacza, że w interesie Zamawiającego jest wykorzystanie w pełni 

dopuszczonych przez TSI PRM 2014 punkt 2.3 tolerancji wysokości podłogi w stosunku                               

do peronu (+/- 25 mm). 

Uwzględniając zużycie koła nie kompensowane wstawianiem podkładek (20 mm                                   

na promieniu), jak również zmianę wysokości wynikającą z odkształcania się elementów 

odsprężynowania pierwszego stopnia (16 mm przy pełnym obciążeniu), ustalenie takiego 

właśnie dopuszczonego zakresu wysokości podłogi pojazdu gwarantować będzie zgodność                  

z wymaganiami TSI dla peronów o wysokości zarówno 760 mm jak także 550 mm (różnica 

wysokości 230 mm zgodnie z TSI PRM 2014 dla peronu 550 mm), o co zabiega 

Zamawiający. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ pkt 1.8 zdanie 

pierwsze w kolumnie „opis” otrzymuje brzmienie: 

 

„760 – 780 mm n.p.g.s. zapewniająca spełnienie wymagań TSI PRM dla peronów 760 mm i 

550 mm.” 

 

Pytanie nr 9: 

Dotyczy: SOPZ, Wymagania techniczne, punkt 1.10 oraz 3.2 

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie treści SOPZ i nadanie punktowi 1.10 

brzmienia: „Długość elektrycznego zespołu trakcyjnego pomiędzy sprzęgami końcowymi 

pozwalająca na bezpieczne korzystanie z peronów na sieci PKP PLK o długości 200 m przez 

dwa pojazdy w trakcji wielokrotnej”. Jednocześnie wykonawca prosi o wykreślenie 

sformułowania „montowane na dachu pojazdu” w powiązanym punkcie 3.2 w podpunkcie 2. 

Wykonawca zaznacza, że żadne warunki eksploatacyjne po stronie Zamawiającego nie 

powodują konieczności ograniczenia całkowitej długości EZT do wartości 92 metrów. 

Umożliwiając oferowanie dłuższych EZT, z falownikami zainstalowanymi w wewnętrznej 

maszynowni nad wózkami napędowymi, Zamawiający ponosić będzie w przyszłości 

zdecydowanie mniejsze koszty utrzymania, oraz zapewni stabilny zakres nacisków kół 

wózków napędowych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy pkt 1.10 tabeli w załączniku nr 4 do SIWZ. 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ pkt 3.2 ppkt 2 

w tabeli otrzymuje brzmienie: 
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„2. Dwa falowniki główne w technologii IGTB chłodzone powietrzem lub cieczą, montowane 

na dachu lub wewnątrz pojazdu po jednym na dwa silniki.” 

 

Pytanie nr 10: 

Dotyczy: SOPZ, Wymagania techniczne, punkt 1.18 

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie treści SOPZ i uwzględnienie w tym 

punkcie dopuszczalnej wartości poziomu ciśnienia akustycznego mniejszej niż 77 dB,                     

dla prędkości maksymalnej EZT. Wykonawca wskazuje, że z punktu widzenia operatora 

połączeń regionalnych jednym z kluczowych parametrów w eksploatacji jest czas zamykania 

drzwi. Zależy on między innymi od ich masy. Zwiększanie izolacji akustycznej drzwi 

prowadzić będzie do zwiększenia masy drzwi, a co za tym idzie, do zwiększenia czasu ich 

zamykania, przy uwzględnieniu wymagań bezpieczeństwa zawartych w normie EN14752 

2014. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy załącznika nr 4 do SIWZ pkt 1.18 tabeli. 

Pytanie nr 11: 

Dotyczy: SOPZ, Wymagania techniczne, punkt 1.20 

Wykonawca zwraca się prośbą o zmodyfikowanie treści SOPZ i uwzględnienie w tym 

punkcie wymaganej szerokości minimalnej przejścia wagonowego nie mniejszej niż 600 mm 

mierzonej do wysokości 900 mm nad podłogą oraz nie mniejszej niż 1350 mm na pozostałej 

wysokości. Wykonawca wskazuje, że uwzględniając swobodę przemieszczania się pasażerów 

wzdłuż pociągu nie ma potrzeby ograniczania minimalnej szerokości przejścia 

międzywagonowego do wartości większej niż minimalna szerokość przejścia pomiędzy 

siedzeniami pasażerskimi, którą to Zamawiający określił w punkcie 5.6 (Układ siedzeń) jako 

nie mniejsza niż 600 mm. Dopuszczając szerokość przejścia międzywagonowego w jego 

dolnej części nie mniejszą niż 600 mm Zamawiający umożliwi zainstalowanie w przejściu 

międzywagonowym szaf aparatowych z wyposażeniem elektrycznym i pneumatycznym.                  

W przeciwnym razie szafy aparatowe musiałyby zostać zainstalowane w narożnikach pod 

sufitem w przedziałach pasażerskich, zmniejszając ich przestrzeń a także negatywnie 

wpływając na komfort podróży dźwiękami pracujących urządzeń. Ponadto dzięki 

łatwiejszemu dostępowi do szaf aparatowych zainstalowanych w dolnej części przejścia 

Zamawiający ponosić będzie w przyszłości zdecydowanie mniejsze koszty utrzymania. 

Jednocześnie poszerzenie szerokości przejścia międzywagonowego w jego górnej części 

zagwarantuje wrażenie przestrzeni i umożliwi dobrą widoczność wzdłuż całego pociągu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ pkt 1.20 zdanie 

drugie w kolumnie „opis” otrzymuje brzmienie: 

 

„Wymagana szerokość minimalna w najwęższym miejscu – 600  mm.” 

 

Pytanie nr 12: 

Dotyczy: SOPZ, Wymagania techniczne, punkt 5.11 

Wykonawca zwraca się prośbą o zmodyfikowanie treści SOPZ i uwzględnienie w podpunkcie 

4 następującego zapisu: „Urządzenie z możliwością pokonania różnicy wysokości między 

podłogą EZT a peronem o wysokości 550 mm nad poziomem główki szyny”. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ pkt 5.11 ppkt 4 

otrzymuje brzmienie: 

„4. Urządzenie z możliwością pokonania różnicy wysokości między podłogą ezt a peronem o 

wysokości 300 mm nad poziomem główki szyny.” 

 

 

Pytanie nr 13: 

Dotyczy: SOPZ, Wymagania techniczne, punkt 7.3 

Wykonawca zwraca się prośbą o zmodyfikowanie treści SOPZ i uwzględnienie w podpunkcie 

2 następującego zapisu „Rodzaj drzwi – odskokowo-przesuwane o prześwicie co najmniej 

1300mm”. Zaletą drzwi o prześwicie 1300 mm jest krótszy czas ich otwierania i zamykania, 

mniejszy hałas generowany przez nie niż drzwi o prześwicie 1400 mm, jak również mniejsze 

koszty ich utrzymania. Poza tym, jak wskazuje praktyka, w rozpatrywanych tu obu 

przypadkach prześwitu drzwi czas wymiany pasażerów na stacji jest taki sam, gdyż zarówno 

przy drzwiach o prześwicie 1300 mm jak i 1400 mm mamy do czynienia z dwoma 

równoległymi potokami pasażerów. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ pkt 7.3 ppkt 4 

otrzymuje brzmienie: 

 

„4. „Rodzaj drzwi – odskokowo-przesuwane o prześwicie co najmniej 1300 mm.” 

 

Pytanie nr 14: 

Dotyczy: SOPZ, Wymagania techniczne, punkt 8.1 oraz 12.1.18 oraz 12.5.8 

Wykonawca zwraca się prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiającemu chodzi o prowadzenie 

zestawu maksymalnie dwóch czy maksymalnie trzech pojazdów w trakcji wielokrotnej. 

Zapisy tych punktów nie rozstrzygają tej kwestii jednoznacznie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że musi być możliwość jazdy w trakcji wielokrotnej do trzech 

pojazdów. 

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 

4 do SIWZ pkt 8.1 ppkt 2 w tabeli otrzymuje brzmienie: 

 

„2. Pojazd powinien być wyposażony w dwie kabiny dla maszynistów na obu jego końcach. 

Muszą zapewnić równorzędną jazdę w obu kierunkach oraz prowadzenie zestawu trzech 

pojazdów w trakcji wielokrotnej.” 

 

Pytanie nr 15: 

Dotyczy: SOPZ, Wymagania techniczne, punkt 10.1 i 10.4 

Wykonawca zwraca się prośbą o zmodyfikowanie treści SOPZ w taki sposób aby pozostawić 

Wykonawcy ostateczny wybór napięcia sieci pokładowej (np. 24 V DC lub 110 V DC).                  

To wykonawca projektując pojazd powinien decydować jakie napięcie sieci pokładowej jest 

optymalne dla danej konfiguracji. Wykonawca jednocześnie zaznacza, że przy przestrzeganiu 

przewidzianych wymagań bezpieczeństwa, zastosowanie napięcia sieci pokładowej o wartości 

110 V DC jest równie bezpieczne jak napięcia 24 V DC. Ponadto napięcie pokładowe 110 V 

DC umożliwi zastosowanie mniejszych średnic kabli (mniejszy prąd) jak również mniejszych 

urządzeń odbiorczych. Zapewni również mniejsze spadki i wahania napięcia, co przy długim, 

pięcioczłonowym pojeździe jest okolicznością szczególnie istotną. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy załącznika nr 4 do SIWZ pkt 10.1 i 10.4 

tabeli w zakresie stosowanych napięć. 

 

Pytanie nr 16: 

Dotyczy: SOPZ, Rozdział 1, Postanowienia ogólne - punkt 4.5 oraz Wymagania techniczne - 

punkt 8.17.2 

Wykonawca zwraca się prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający nie zamierza uwzględnić                  

w SOPZ Rozporządzenia Komisji TSI CCS 2016/919, które reguluje przywołaną przez 

Zamawiającego specyfikację TSI CCS 2015/14. To właśnie Rozporządzenie Komisji TSI 

CCS 2016/919 umożliwia jeszcze w 2018 roku stosowanie Baseline 2.3.0d, wymaganego 

przez Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

 

„5) TSI CCS, Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie 

technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu 

kolei w Unii Europejskiej.” 

 

W załączniku nr 4 do SIWZ pkt 8.17 ppkt 2, zdanie piąte, tiret pierwszy w tabeli otrzymuje 

brzmienie” 

 

„- TSI CCS 2016/919” 

 

 

Pytanie nr 17: 

Dotyczy: SOPZ, Wymagania techniczne, punkt 10.3 

Wykonawca zwraca się prośbą o zmodyfikowanie treści SOPZ uwzględniając w podpunkcie 

3 następujący zapis „Skrzynie baterii akumulatorów lub przestrzeń sekcji baterii –                               

z wentylacją wymuszoną lub samoprzewietrzalne”. Wykonawca zaznacza, że Zamawiający 

nie powinien rozstrzygać czy baterie akumulatorów mają być umieszczone w oddzielnej 

skrzyni czy może w przewidzianej wewnątrz pojazdu specjalnej sekcji baterii. Zamawiający 

powinien pozostawić tę decyzję wykonawcy, podobnie jak rozstrzygnięcie w jaki sposób 

wentylować przestrzeń, w której umieszczono baterie akumulatorów. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ pkt 10.3 ppkt 3 

tabeli otrzymuje brzmienie: 

 

„3. Przestrzeń przewidziana na baterie – z wentylacją wymuszoną lub samoprzewietrzalną.” 

 

 

Pytanie nr 18: 

Zgodnie z SIWZ – Wymagania techniczne dla pięcioczłonowych elektrycznych zespołów 

trakcyjnych, pkt 5.7. Fotele pasażerskie, pkt 5 s.16 zamawiający w odniesieniu do Tylna 

osłona fotel przestawił następujący wymóg 

Tylna osłona fotela – wykonana z laminatu 
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Wiodący europejscy producenci foteli w swojej produkcji używają osłony tylnej wykonanej                    

z płyty PC/ABS lub polipropylenu, dopuszczonych do wykonania fotela w pojazdach 

szynowych, zgodnie z normami bezpieczeństwa pożarowego PN/EN 45545-2: 2013.                       

Nie stosuje się powszechnie osłon z laminatów ze względu na znacząco wyższą masę fotela,                            

a w związku z tym całego pojazdu. Wymaganie dotyczące osłony tylnej fotela wykonanej                   

z laminatu może wskazywać na producenta i ograniczać konkurencję. W związku                                 

z powyższym chcielibyśmy uzyskać informacje, czy jak w przypadku rozwiązań o podobnym 

charakterze w innych częściach SIWZ przykładowo w pkt 5.1 s. 13, pkt 7.1 s.23 przewiduje 

możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych. 

 

W przypadku odpowiedzi, iż zamiarem Zamawiającego było niedopuszczenie rozwiązań 

równoważnych wnioskujemy o zmianę SIWZ w tym zakresie jako że pozostawienie jedynie 

ściśle określonego materiału narusza zasady uczciwej konkurencji, a to przez wzgląd na to,                 

iż rozwiązania odmienne  są powszechnie stosowane przez producentów europejskich zaś 

pozostawienie tego jednego materiału jako jedynie dopuszczalnego może sugerować zamiar 

zaakceptowania jedynie jednego podmiotu oferującego taki produkt na rynku. 

 

Propozycja zmiany SIWZ w wyżej wymienionym zakresie: 

 

5.7. Fotele pasażerskie pkt 5. Tylna a osłona fotela – wykonana z laminatu, PC/ABS lub 

polipropylenu, dopuszczonych do konstrukcji fotela w pojazdach kolejowych. 

 

Odpowiedź: 

Jak na pytanie nr 2.  

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z rozdziałem III ust. 6 SIWZ: 

„We wszystkich zapisach SIWZ oraz jej załącznikach, w których zamawiający odwołuje się 

 do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych                                                 

i systemów referencji technicznych zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu 

zamówienia  podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych producentów to 

należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich 

takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub 

urządzenia o co najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie 

się zaoferowanie produktu. którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co 

najmniej takie same jak produktów opisanych w SIWZ. W przypadku zaoferowania 

rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność 

zastosowanych rozwiązań.” 

 

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin i miejsce składania i otwarcia ofert nie 

ulegają zmianie. 

 
 

Z upoważnienia  

Marszałka Województwa 

Jerzy Kriger 

Dyrektor Departamentu Transportu 

 

 


