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    ZARZĄD 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

          

                               Poznań, dnia 6 lutego 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:  

Załącznik nr 4 do SIWZ pkt. 1.20  

Wykonawca wnioskuje o dopuszczanie minimalnej szerokości w najwęższym miejscu  

900 mm.  

W pobliżu przejść między wagonowych zabudowywane są fotele pomiędzy którymi 

odległość wynosi 600 mm.  

 

Odpowiedź: 

Jak na pytanie nr 11 z dnia 13.01.2017 r. 

 

 

Pytanie 2: 

Załącznik nr 4 do SIWZ pkt. 3.2.2  

Wykonawca zwraca się z następującymi pytaniami: 

1) Czy Zamawiający dopuszcza zabudowę falowników we wnętrzu pojazdu w przedziale 

maszynowych wydzielonym od przestrzeni pasażerskiej i kabiny maszynisty drzwiami? 

2) W przypadku zabudowy we wnętrzu falowników: czy Zamawiający dopuszcza 

funkcjonalność jednego falownika zasilającego jeden silnik trakcyjny? 

Powyższe rozwiązania podyktowane są lepszymi parametrami eksploatacji, przeglądami 

falowników oraz zwiększeniem redundancji układu napędowego gdyż w przypadku awarii 

jednego z falowników/silników trakcyjnych mamy do dyspozycji kolejne trzy. 
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Odpowiedź: 

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

w tabeli otrzymuje brzmienie: 

 

„2. Dwa lub cztery falowniki główne w technologii IGTB chłodzone powietrzem lub cieczą, 

montowane na dachu lub wewnątrz pojazdu, po jednym na dwa silniki lub po jednym na każdy 

silnik.” 

Zamawiający nie określił sposobu i dokładnego miejsca zabudowy falowników, dlatego też to 

Wykonawca podejmuje decyzje w tym zakresie. 

 

 

Pytanie 3: 

Załącznik nr 4 do SIWZ pkt. 3.2.4 w zw. z pkt 9.2.5 – 

Droga hamowania służbowego – nie więcej niż 1100 m od 160 km/h 

Wykonawca wnioskuje o uszczegółowienie zapisu poprzez wskazanie, że dotyczy pojazdu               

w stanie obciążenia normalnego bądź służbowego przy poziomym i suchym torze oraz w 

100% sprawnym hamulcu i trybie hamowania EP+ED.  

Obecny zapis jest zbyt ogólny i może prowadzić do różnej jego interpretacji.  

 

Odpowiedź: 

Zapis zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ pkt 3.2.4 i pkt 9.2.5 umożliwia uzyskanie żądanej 

wartości drogi hamowania przy użyciu kombinacji najbardziej efektywnego sposobu 

hamowania. Podana wartość dotyczy pojazdu w stanie obciążenia normalnego. 

 

Pytanie 4: 

Załącznik nr 4 do SIWZ pkt. 5.1.3 

Wykonawca wnioskuje o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania zapewniającego nie 

gorsze właściwości dźwiękochłonne oraz wizualne.   

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ pkt 5.1.3                     

w tabeli otrzymuje brzmienie: 

 

„3. Sufit – o konstrukcji wzmocnionej.” 

 

 Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż wyłożenia sufitów określa pkt 5.1.2. 

 

Pytanie 5: 

Załącznik nr 4 do SIWZ pkt. 5.4.4 

Wykonawca wnioskuje o uszczegółowienie, iż Zamawiający dopuszcza zastosowanie 

kanałów klimatyzacji z blachy aluminiowej.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie kanałów klimatyzacji z blachy 

aluminiowej. 

 

 

Pytanie 6: 

Załącznik nr 4 do SIWZ pkt. 5.5.6 

Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisu na: „Nad oknami po obu stronach pojazdu                             

z wyjątkiem miejsc zagrażających bezpieczeństwu biernemu pasażerów i ograniczonymi 

obowiązującymi normami zamontować półki bagażowe. Rozmieszczenie oraz wysokość 

montażu półek do uzgodnienia z Zamawiającym.”  
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Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ pkt 5.5.6                      

w tabeli otrzymuje brzmienie: 

 

„6. Nad oknami po obu stronach pojazdu z wyjątkiem miejsc zagrażających bezpieczeństwu 

biernemu pasażerów i ograniczonych obowiązującymi normami zamontować półki bagażowe. 

Rozmieszczenie oraz wysokość montażu półek – do uzgodnienia z Zamawiającym.”  

 

 

Pytanie 7: 

Załącznik nr 4 do SIWZ pkt. 5.7.3  

Wykonawca wnioskuje o uszczegółowienie, iż należy zabudować po jednym gniazdku 

elektrycznym AC 230V,50Hz, max 150W dla każdego podwójnego fotela. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że należy zabudować po jednym gniazdku elektrycznym dla 

każdego podwójnego fotela. 

 

 

Pytanie 8: 

Załącznik nr 4 do SIWZ pkt 5.7.5 w zw. z pkt. 5.7.11 oraz 5.7.12.6 

Wykonawca wnioskuje o dopuszczenie alternatywnej osłony tylnej fotela np. aluminium                 

w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

 

Odpowiedź: 

Jak na pytanie nr 2 z dnia 13.01.2017 r. 

 

 

Pytanie 9: 

Załącznik nr 4 do SIWZ pkt. 5.7.11 w zw. z pkt. 5.7.12.6 

Wykonawca wnioskuje o ujednolicenie zapisów, iż Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

do wyboru 3 typy siedzeń.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ pkt 5.7.11 oraz 

pkt 5.7.12.6 w tabeli otrzymują brzmienie: 

 

„1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 5 typów foteli co najmniej czterech 

producentów.” 

 

„6) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 5 typów siedzeń co najmniej czterech 

producentów.” 

 

Pytanie 10: 

Załącznik nr 4 do SIWZ pkt. 5.8 

Wykonawca wnioskuje o rezygnację z zastosowania rolet, ponieważ, w związku z zabudową 

foteli w układzie naprzeciwległym oraz rzędowym, do części okien dostęp będzie znacznie 

utrudniony. 

 

Odpowiedź: 



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 

 

4 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy załącznika nr 4 do SIWZ pkt 5.8 ppkt 1 

tabeli. 

 

 

Pytanie 11: 

Załącznik nr 4 do SIWZ pkt. 5.11.3 w zw. z pkt. 5.11.5 

Wykonawca wnioskuje o wykreślenie punktu „Składanie i rozkładanie pomostów powinno 

odbywać się poprzez układ sterujący dostępny do użytku tylko obsłudze pociągu” gdyż 

wyklucza on punkt 5.11.5 o treści: „Wymaga się, aby pomosty dla niepełnosprawnych nie 

były objęte koniecznością dozoru przez Urząd Dozoru Technicznego”.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ pkt 5.11.3                   

w tabeli otrzymuje brzmienie: 

 

„3. Rozkładanie i składanie pomostów – możliwe tylko przez obsługę pociągu.” 

 

 

Pytanie 12: 

Załącznik nr 4 do SIWZ pkt. 5.13.1 w zw. z pkt. 5.13.2 

Wykonawca wnioskuje o uszczegółowienie zapisów dotyczących miejsc montażu automatów 

biletowych.  

Zabudowa automatów ma duży wpływ na zabudowę stałych miejsc siedzących które                            

są kryterium ocenianym, dlatego też wnioskujemy aby dodać  warunki zabudowy eliminujące 

dowolność ich zabudowy. 

Przykładowe wytyczne do zabudowy automatów: 

„Automaty nie mogą być zabudowane w przedsionkach. 

Automaty muszą być zabudowane pod ścianą boczną pojazdu prostopadle do osi wzdłużnej. 

Automaty zabudować w pobliżu wejść do pojazdu (za ściankami przedziałowymi)                             

z wyjątkiem członu z zabudową miejsca dla wózków inwalidzkich. 

Automaty zabudować na niskim pokładzie (podłoga 760 mm npgs).”  

  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że to Wykonawca na bazie dokumentacji konstrukcyjnej pojazdu 

musi sam zdecydować jakie miejsce będzie odpowiednie do montażu automatów biletowych, 

przy uwzględnieniu zapisu pkt 5.13.2.  

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis załącznika nr 4                

do SIWZ pkt 5.13.1 tabeli. 

 

 

Pytanie 13: 

Załącznik nr 4 do SIWZ pkt. 5.14 

Wykonawca wnioskuje o rezygnację z dwóch czytników kart na przedsionek ze względu                  

na konieczność zabudowania w przedsionkach urządzeń dotyczących bezpieczeństwa 

podróżnych – jak uchwyty hamulca awaryjnego, alarm dla pasażerów, uchwyty awaryjnego 

otwierania drzwi.  

Zabudowa 4 czytników na jeden przedsionek może spowodować nadmiar urządzeń i tzw. 

chaos informacyjny. 

Szczególnie dotyczy to przedsionka z zabudowanymi pomostami dla wózków inwalidzkich. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy załącznika nr 4 do SIWZ pkt 5.14 tabeli. 
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Pytanie 14: 

Załącznik nr 4 do SIWZ pkt. 7.2.3 

Wykonawca wnioskuje o dopuszczenie rozwiązania szyby wklejanej z zabudowanym oknem 

uchylnym z szyby zespolonej.  

Rozwiązanie to gwarantuje możliwość ewakuacji z kabiny maszynisty. Należy mieć również 

na uwadze, że Zamawiający wymaga zbudowania rozkładanych luster a rozwiązania te często 

są niemożliwe do zrealizowania przy spełnieniu wszystkich funkcji wymaganych przez 

Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ pkt 7.2.3                      

w tabeli otrzymuje brzmienie: 

 

„3. Wymagania dla okien bocznych: 

1) szyby bezpieczne spełniające wymagania karty UIC 564-1; 

2) szyby wklejane lub osadzone w uszczelce silikonowej spełniającej wymogi normy  

PN-EN45545-2+A1:2015-12 w zakresie palności, dymności i toksyczności.” 

 

 

Pytanie 15: 

Załącznik nr 4 do SIWZ pkt. 7.3.2 

Wykonawca wnioskuje o  dopuszczenie drzwi wejściowych  o minimalnym prześwicie 1300 

mm.  

Jest to powszechnie stosowane rozwiązanie spełniające obowiązujące normy oraz 

sprawdzające się w eksploatacji.  

 

Odpowiedź: 

Jak na pytanie nr 13 z dnia 13.01.2017 r. 

 

 

Pytanie 16: 

Załącznik nr 4 do SIWZ pkt. 8.2 

Wykonawca wnioskuje o doprecyzowanie zapisu, poprze określenie wyłożenia sufitów                    

w kabinie maszynisty w postaci laminatów poliestrowo szklanych.  

Zachowanie ergonomii i widoczności powoduje konieczność zastosowania łukowych 

wyłożeń które łatwiej wykonać z laminatów poliestrowo szklanych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ pkt 8.2 

kolumna „parametr” w tabeli otrzymuje brzmienie: 

 

„Podłoga, ściany, sufit.” 

 

 

Pytanie 17: 

Załącznik nr 4 do SIWZ pkt. 9.2.1 

Wykonawca wnioskuje o uszczegółowienie, iż karta UIC dotyczy hamulca pneumatycznego. 

 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie ze spisem podstawowych norm i kart UIC w załączniku nr 4 do SIWZ karta UIC540 

dotyczy hamulca pneumatycznego. 
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Zamawiający dokonuje poprawki oczywistej omyłki pisarskiej. W załączniku nr 4 do SIWZ 

pkt 9.2.1 otrzymuje brzmienie: 

 

„1. Rodzaje hamulca: pneumatyczny, elektropneumatyczny, elektrodynamiczny, postojowy – 

według propozycji Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiającym.” 

 

 

Pytanie 18: 

Załącznik nr 4 do SIWZ pkt. 9.2.9  

Wykonawca zwraca się z pytaniem: Czy Zamawiający dopuszcza zabudowę 1szt drukarki                 

do wydruku próby hamulca zabudowanej w jednym z członów skrajnych. Wydruk 

realizowany byłby dla każdej z aktywnych kabin. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, aby w każdej kabinie maszynisty zabudowana była jedna drukarka. 

 

  

Pytanie 19: 

Załącznik nr 4 do SIWZ pkt. 11.1  

Wykonawca wnioskuje o poprawienie zapisu dot. wymogu normy PN-EN 50121-4.  

Niniejsza Norma Europejska dotyczy aparatury sterowania ruchem kolejowym- urządzeń 

przytorowych. Aparatura sterowania w telekomunikacji instalowana w pojazdach jest 

przedmiotem normy EN 50121-3-2.  

Prosimy o dokonanie poprawki.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje poprawki oczywistej omyłki pisarskiej. W załączniku nr 4 do SIWZ 

pkt 11.1 kolumna „norma” w tabeli otrzymuje brzmienie: 

„PN-EN 50155, PN-EN 50121-3-2” 

 

natomiast ppkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Spełnienie norm PN-EN 50155, PN-EN 50121-3-2.” 

 

Pytanie 20:  

Załącznik nr 4 do SIWZ pkt. 12.1.8  

Wykonawca wnioskuje o dopuszczenie możliwości zastosowania rozdzielczości komputera 

panelowego o wartości 1024x768. Zmiana tego parametru dopuści zastosowanie urządzeń 

sprawdzonych w taborze kolejowym, posiadających odpowiednie referencje. 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ pkt 12.1.8                  

w tabeli otrzymuje brzmienie: 

 

„8. Sterowanie systemem poprzez komputer panelowy (pozbawiony klawiatury) z kolorowym 

ekranem dotykowym o wymiarach minimum 10,4" oraz rozdzielczości 1280 x 768 lub 

1024x768, odporność na zarysowywanie ekranu – 7 w skali Mohsa lub lepsza.” 

 

 

Pytanie 21: 

Załącznik nr 4 do SIWZ pkt. 12.1.12  

Wykonawca wnioskuje o dopuszczenie zastosowania czytnika RFID również w obudowie 

paneli SKRJ. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy pkt 12.1.12 tabeli w załączniku nr 4 do 

SIWZ. 

 

 

Pytanie 22: 

Załącznik nr 4 do SIWZ pkt. 12.1.14  

Wykonawca wnioskuje o zmianę stopnia ochrony dla komputera panelowego z ekranem 

dotykowym na wartość IP65 dla przodu urządzenia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy pkt 12.1.14 tabeli w załączniku nr 4                        

do SIWZ. 

 

 

Pytanie 23: 

Załącznik nr 4 do SIWZ pkt. 12.1.22  

Wykonawca wnioskuje o usunięcie wymogu stosowania połączenia optycznego sieci LAN                     

w sprzęgu samoczynnym na rzecz obligatoryjnego zastosowania magistrali o przepustowości 

1 Gbit. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy w załączniku nr 4 do SIWZ pkt 12.1.22                  

w tabeli. 

 

 

Pytanie 24: 

Załącznik nr 4 do SIWZ pkt. 12.3.3.1  

Wykonawca wnioskuje o obniżenie wartości przekątnej ekranu na wartość minimum 36”. 

Zmiana tego parametru pozwoli zabudować tablice, o znacząco lepszych parametrach 

matrycy oraz znacząco ułatwi zabudowę takich tablic w pojeździe. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy w załączniku nr 4 do SIWZ pkt 12.3.3.1 

tabeli. 

 

 

Pytanie 25: 

Załącznik nr 4 do SIWZ pkt. 12.3.3.2 w zw. z pkt. 12.4.2.5  

Wykonawca prosi o potwierdzanie, iż zapis mówiący o możliwości wyświetlania treści                    

na tablicach należy interpretować jako wymóg obligatoryjny.  

Treści na tablicach mają być widoczne podczas normalnej eksploatacji pojazdu, a nie mają 

być traktowane jako przygotowanie hardwarowe zamontowanego sprzętu.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie dotyczące wyświetlania treści podczas normalnej 

eksploatacji pojazdu tj. odtwarzania plików w żądanym formacie i kodowaniu dotyczy tablic 

do emisji reklam 22’’. Tablice te mają być przygotowane (programowo i sprzętowo) w taki 

sposób aby umożliwiały odtwarzanie wymaganych plików.  

 

 

Pytanie 26: 
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Załącznik nr 4 do SIWZ pkt. 12.4.2.1  

Wykonawca wnosi o dodanie wymogu zastosowania przekątnej ekranu o wartości: „minimum 

22”.  

Obecny zapis blokuje możliwość zastosowania rozwiązania o większej przekątnej.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ pkt 12.4.2.1                 

w tabeli otrzymuje brzmienie: 

 

„1) przekątna ekranu – minimum 22”;” 

 

 

Pytanie 27: 

Załącznik nr 4 do SIWZ pkt. 13.3  

Wykonawca wnosi o  rezygnację z wymogu zabudowy na każdym członie rejestratora 

monitoringu na rzecz zabudowy przynajmniej dwóch rejestratorów nagrywających obrazy                          

z kamer.  

Rozwiązanie takie jest sprawdzonym rozwiązaniem powszechnie stosowanym w taborze 

kolejowym. Podział nagrywania kamer na poszczególne urządzenia zostaje do ustalenia                   

z Zamawiającym.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy w załączniku nr 4 do SIWZ pkt 13.3 ppkt 1 

tabeli. 

 

 

Pytanie 28: 

Załącznik nr 4 do SIWZ pkt. 13.4.4.1. 

Wykonawca wnosi o dopuszczenie rozdzielczości terminala o wartości 1024x768. 

Zmiana tego parametru dopuści zastosowanie urządzeń sprawdzonych w taborze kolejowym, 

posiadających odpowiednie referencje oraz zgodnego z normami kolejowymi PN-EN 50155, 

PN-EN 45545-2. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza rozdzielczość terminala o wartości 1024x768. Patrz odpowiedź                   

na pytanie nr 35. 

 

 

Pytanie 29: 

Załącznik nr 4 do SIWZ pkt. 14.1. 

Wykonawca zwraca się z pytaniem: czy Zamawiający dopuszcza wyświetlanie diagnostyki 

systemu zliczania w aplikacji do obsługi/zarządzania całym systemem informacji pasażerskiej 

oraz reklam, bądź też diagnostyki pojazdu?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wyświetlenie informacji dotyczącej diagnostyki systemu zliczania                

w aplikacji do obsługi/zarządzania całym systemem informacji pasażerskiej oraz reklam, bądź 

też diagnostyki pojazdu, jednak nie dopuszcza aby w tej samej aplikacji na tym samym 

poziomie uprawnień znalazła się wizualizacja danych z tego systemu. 

 

 

Pytanie 30: 

Załącznik nr 4 do SIWZ pkt. 15.1, 15.2, 15.3  
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Wykonawca wnosi o zmianę cykli utrzymania pojazdów na poniższe, a także dla poziomów 

utrzymania pojazdu 4 i 5, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. 2016 poz. 226), 

prosi o usunięcie tolerancji i wskazania wartości maksymalnych. 

Proponowane zmiany są najbardziej zbliżone do oczekiwanych przez Zamawiającego a wg. 

Wykonawcy gwarantują bezpieczne użytkowanie pojazdu przy optymalnym zakresie 

utrzymania.  

P1 - 5 000 km ± 10% lub 10 dni ± 1 dni 

P2 - 50 000 km ± 10% lub 90 dni ± 7 dni 

P3 - 500 000 km ± 10% lub 3 lata ± 30 dni 

P4 - max 1 000 000 km lub max 6 lat 

P5 - max 3 000 000 km lub max 18 lat 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy w załączniku nr 4 do SIWZ pkt 15.1, 15.2  

i 15.3 tabeli. 

 

Pytanie nr 31: 

Dotyczy uprawnienia wykonawcy do zastrzegania dokumentów i informacji jako tajemnica 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 8 ust. 3 ustawy Pzp. 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 

wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie                         

do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.  

Prosimy o modyfikację postanowień SIWZ poprzez wprowadzenie zapisów dotyczących 

możliwości zastrzegania informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ, jednocześnie informując,                 

iż nie ma obowiązku uwzględniania zapisów dotyczących uprawnień wykonawcy                             

do zastrzegania dokumentów i informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu                

art. 8 ust. 3 ustawy Pzp. Wykonawca może skorzystać z art. 8 ust.3 ustawy i zastrzec nie 

później, niż w dniu składania ofert informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 

Pytanie nr 32: 

Dotyczy: rozdziału VI.2. SIWZ 

Prosimy o potwierdzenie, że oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawcę w wyniku 

wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, powinny zostać 

sporządzone/wystawione z datą przypadającą najpóźniej w dniu odpowiadającym terminowi 

składania ofert (jednak nie wcześniej niż w terminach szczegółowo określonych w treści 

SIWZ). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy przed udzieleniem zamówienia, 

którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych                            

na podstawie art. 11 ust. 8, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,                                  

do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.  

 

 

Pytanie nr 33: 
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Dotyczy: rozdziału VI.1a) SIWZ 

Zamawiający załączył do SIWZ wzór JEDZ wypełniony za pomocą serwisu eESPD. Z uwagi 

na awaryjność serwisu eESPD prosimy o potwierdzenie, że wykonawca może wypełnić                      

(i załączyć do oferty) formularz JEDZ udostępniony w wersji edytowalnej na stronie Urzędu 

Zamówień Publicznych, tj. JEDZ sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza 

określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej. 

 

Odpowiedź: 

Wykonawca może wypełnić także (i załączyć do oferty) formularz JEDZ udostępniony                    

w wersji edytowalnej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, tj. JEDZ sporządzony 

zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym 

Komisji Europejskiej. 

 

 

Pytanie nr 34: 

Dotyczy: rozdziału XV. SIWZ 

Prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w formie gwarancji bankowej ważnej na okres jednego roku                                     

z obowiązkiem przedłużenia jej terminu najpóźniej na dwa miesiące przed jego upływem oraz 

prawem Zamawiającego do zrealizowania gwarancji w razie niezłożenia Zamawiającemu 

przedłużonej lub nowej gwarancji na kolejny, roczny okres? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania i tym samym podtrzymuje 

dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 

 

Pytanie nr 35: 

Dot. Załącznika nr 4 do SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, 

wymagania techniczne dla pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, p. 13 

System monitoringu, pp. 13.4 Terminal, jest zapisane:  

 

„1. Maszynista pojazdu powinien mieć możliwość w realnym czasie obserwować wydarzenia 

w przestrzeni pasażerskiej, oraz na zewnątrz pojazdu (na przystanku lub podczas postoju)                       

na kolorowym dotykowym terminalu umieszczonym w obu kabinach maszynisty. Ekran 

dotykowy terminala o przekątnej nie mniejszej niż 14” w miejscu zapewniającym widoczność 

obrazu w różnych warunkach atmosferycznych z możliwością regulacji jasności obrazu 

poprzez przyciski wbudowane w przedni panel terminala (maksymalne przyciemnienie                          

i rozjaśnienie nie może spowodować zaniku obrazu). Miejsce montażu – do uzgodnienia                     

z Zamawiającym. 

2. Po uruchomieniu monitoringu przez 10 – 20 sekund wyświetlanie obrazu z kamery 

szlakowej, w celu sprawdzenia czy obraz z kamery jest poprawny. Po tym czasie monitor 

przełączy się w normalny tryb pracy ciągłego podglądu. W normalnym trybie pracy monitor 

umożliwi przełączanie pomiędzy trybem kamer lusterkowych (wyświetlanie na ekranie obrazu 

z czterech kamer jednocześnie lub każdej indywidualnie), trybem kamer wewnętrznych 

(wyświetlanie obrazu z kamer w układzie np. 4-4-2 – w zależności od ilości kamer lub każdej 

indywidualnie) i trybem kamer sprzęgowych (wyświetlanie obrazu z dwóch kamer 

jednocześnie lub każdej indywidualnie). 

3. Monitor – kolorowy z możliwość wyłączenia. 

4. Terminal HMI powinien spełniać następujące wymagania: 

1) rozdzielczość – 1920x1080; 

2) klasa szczelności przedniego panelu – IP 65; 

3) normy PN-EN 50155; 
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4) automatyczna sygnalizacja niesprawności obsłudze pociągu poprzez wizualną 

informację na terminalu. 

 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie terminala HMI (komputer panelowy                            

z ekranem dotykowym) o przekątnej ekranu o wielkości 15” z interfejsem dotykowym, 

który komunikuje się z całym systemem poprzez interfejs ETHERNET, który jest 

podłączony do sieci Ethernet systemu monitoringu i zarządza pracą całego systemu 

monitoringu. Panel dotykowy umożliwia podgląd obrazu ze wszystkich kamer 

wewnętrznych, lusterkowych, sprzęgowych i pantografów, zarówno w trakcji 

pojedynczej jak i wielokrotnej. Rozdzielczość ekranu 1920x1080 pixeli dotyczy proporcji 

ekranu 16:9, proporcje takie nie należą do standardów paneli HMI stosowanych                             

w pojazdach szynowych. Czy Zamawiający dopuszcza minimalną rozdzielczość XGA 

(1024x768 pixeli) o proporcjach 4:3 i SXGA+ (1400x1050 pixeli) o proporcjach 4:3,                    

w przypadku ekranu o wielkości 15”? Terminale HMI z ekranami o wielkości 15” 

występują standardowo w podanych powyżej rozdzielczościach.  

 

Wnioskujemy o zmianę zapisów SIWZ.  

 

Dot. Załącznika nr 4 do SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, 

wymagania techniczne dla pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, p. 13 

System monitoringu, pp. 13.4 Terminal, jest zapisane:  

„1. Maszynista pojazdu powinien mieć możliwość w realnym czasie obserwować wydarzenia 

w przestrzeni pasażerskiej, oraz na zewnątrz pojazdu (na przystanku lub podczas postoju) na 

kolorowym dotykowym terminalu umieszczonym w obu kabinach maszynisty. Ekran 

dotykowy terminala HMI o przekątnej nie mniejszej niż 15” przystosowany do pojazdów 

szynowych w miejscu zapewniającym widoczność obrazu w różnych warunkach 

atmosferycznych z możliwością regulacji jasności obrazu poprzez przyciski wbudowane                    

w przedni panel terminala (maksymalne przyciemnienie i rozjaśnienie nie może spowodować 

zaniku obrazu). Miejsce montażu – do uzgodnienia z Zamawiającym. 

2. Po uruchomieniu monitoringu przez 10 – 20 sekund wyświetlanie obrazu z kamery 

szlakowej, w celu sprawdzenia czy obraz z kamery jest poprawny. Po tym czasie monitor 

przełączy się w normalny tryb pracy ciągłego podglądu. W normalnym trybie pracy monitor 

umożliwi przełączanie pomiędzy trybem kamer lusterkowych (wyświetlanie na ekranie 

obrazu z czterech kamer jednocześnie lub każdej indywidualnie), trybem kamer 

wewnętrznych (wyświetlanie obrazu z kamer w układzie np. 4-4-2 – w zależności od ilości 

kamer lub każdej indywidualnie) i trybem kamer sprzęgowych (wyświetlanie obrazu z dwóch 

kamer jednocześnie lub każdej indywidualnie). 

3. Monitor – kolorowy z możliwością wyłączenia za pomocą fizycznego lub wirtualnego 

przycisku 

4. Terminal HMI powinien spełniać następujące wymagania: 

1) rozdzielczość – min. XGA (1024x768) o proporcjach ekranu 4:3 lub SXGA+ 

(1400x1050) o proporcjach ekranu 4:3 
2) klasa szczelności przedniego panelu – IP 65; 

3) normy PN-EN 50155; EN 50121-3-2; EN 45545  

4) automatyczna sygnalizacja niesprawności obsłudze pociągu poprzez wizualną 

informację na terminalu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający częściowo uwzględnia wniosek Wykonawcy i dokonuje modyfikacji treści 

SIWZ.W załączniku nr 4 do SIWZ pkt 13.4 ppkt 4.1 otrzymuje brzmienie: 

 

„1) minimalna rozdzielczość – 1024x768;” 
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Pytanie nr 36: 

Dot. Załącznika nr 4 do SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, 

wymagania techniczne dla pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, p. 13 

System monitoringu, pp. 13.2 Kamery, jest zapisane: 

 

1. Montaż: 

1) kamer wewnętrznych w ilości zapewniającej objęcie monitoringiem wnętrza każdego 

członu w tym przedsionków bez martwych pól; 

2) w kabinach maszynisty – dwóch kamer szlakowych (po jednej na człon); 

3) czterech kamer zewnętrznych lusterkowych (po dwie na człon skrajny); 

4) dwóch kamer zewnętrznych sprzęgowych; 

5) dwóch kamer do obserwacji pantografów. 

2. Zastosować kamery cyfrowe. 

3. Wszystkie kamery muszą rejestrować obraz kolorowy. 

4. Kamery usterkowe, szlakowe i sprzęgowe muszą posiadać możliwość rejestrowania obrazu 

podczas postoju i po wyłączeniu baterii akumulatorów pojazdu przez min. 48h,                                    

z wykorzystaniem zasilania buforowego. 

5. Kamery sprzęgowe muszą zapewnić widok sprzęgów czołowych i obszaru na odległość                        

co najmniej dwóch metrów przed pojazdem (kąt widzenia kamery – nie mniejszy niż 80°                          

w płaszczyźnie poziomej i 45° w płaszczyźnie pionowej). 

6. System musi umożliwić samoczynne przełączanie obrazu na monitorze na kamery 

zewnętrzne lusterkowe w momencie wydania przez maszynistę sygnału uwolnienia drzwi 

(zezwolenia na otwarcie). Dezaktywacja obrazu z kamer lusterkowych następuje                               

po zamknięciu drzwi zewnętrznych i osiągnięciu prędkości 15 km/h. 

7. Kamery pantografowe muszą zapewnić widok pantografów. 

8. Podstawowe wymagania techniczne dla kamer: 

1) klasa szczelności – nie mniejsza niż IP66; 

2) czułość – nie mniejsza niż 0,4 lx; 

3) zasilanie poprzez PoE; 

4) kamery zewnętrzne – z funkcją podczerwieni, montowane w ogrzewanych 

obudowach. 

9. Miejsce montażu – do uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kamer zewnętrznych, które nie będą miały 

podświetlania diodami IR? Podświetlanie IR może powodować oślepianie kamery 

poprzez odbijanie się światła z diod IR przy zabrudzeniu szyby obudowy zewnętrznej. 

Czy zamawiający dopuszcza kamerę zewnętrzną z czułością min. 0,2 lx? W przypadku 

załączenia diod IR w kamerze obraz zawsze jest przekazywany w trybie czarno-białym, 

a nie jak zapisano w punkcie 3, że powinien być kolorowy: „Wszystkie kamery muszą 

rejestrować obraz kolorowy”.  

 

Wnioskujemy o zmianę zapisów SIWZ. 

8. Podstawowe wymagania techniczne dla kamer: 

1) klasa szczelności – nie mniejsza niż IP66; 

2) czułość – nie mniejsza niż 0,4 lx; 

3) zasilanie poprzez PoE; 

4) kamery zewnętrzne – montowane w ogrzewanych obudowach o minimalnej czułości 

0,2 lx bez funkcji podczerwieni (w celu przekazywania obrazu kolorowego) 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ pkt 13.2 ppkt 

8.4 w tabeli otrzymuje brzmienie: 
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„4) kamery zewnętrzne – z funkcją podczerwieni (rejestracja obrazu czarno-białego) lub o 

minimalnej czułości 0,2 lx (wymagana widoczność od kamery – min. 25 m) bez funkcji 

podczerwieni (w celu przekazywania obrazu kolorowego) montowane w ogrzewanych 

obudowach.” 

 

 

Pytanie nr 37: 

Dot. Załącznika nr 4 do SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, 

wymagania techniczne dla pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, p. 13 

System monitoringu, pp. 13.2 Kamery, jest zapisane: 

 

1. Montaż: 

1) kamer wewnętrznych w ilości zapewniającej objęcie monitoringiem wnętrza każdego 

członu w tym przedsionków bez martwych pól; 

2) w kabinach maszynisty – dwóch kamer szlakowych (po jednej na człon); 

3) czterech kamer zewnętrznych lusterkowych (po dwie na człon skrajny); 

4) dwóch kamer zewnętrznych sprzęgowych; 

5) dwóch kamer do obserwacji pantografów. 

2. Zastosować kamery cyfrowe. 

3. Wszystkie kamery muszą rejestrować obraz kolorowy. 

4. Kamery usterkowe, szlakowe i sprzęgowe muszą posiadać możliwość rejestrowania obrazu 

podczas postoju i po wyłączeniu baterii akumulatorów pojazdu przez min. 48h,                                      

z wykorzystaniem zasilania buforowego. 

5. Kamery sprzęgowe muszą zapewnić widok sprzęgów czołowych i obszaru na odległość co 

najmniej dwóch metrów przed pojazdem (kąt widzenia kamery – nie mniejszy niż 80°                                     

w płaszczyźnie poziomej i 45° w płaszczyźnie pionowej). 

6. System musi umożliwić samoczynne przełączanie obrazu na monitorze na kamery 

zewnętrzne lusterkowe w momencie wydania przez maszynistę sygnału uwolnienia drzwi 

(zezwolenia na otwarcie). Dezaktywacja obrazu z kamer lusterkowych następuje                                 

po zamknięciu drzwi zewnętrznych i osiągnięciu prędkości 15 km/h. 

7. Kamery pantografowe muszą zapewnić widok pantografów. 

8. Podstawowe wymagania techniczne dla kamer: 

1) klasa szczelności – nie mniejsza niż IP66; 

2) czułość – nie mniejsza niż 0,4 lx; 

3) zasilanie poprzez PoE; 

4) kamery zewnętrzne – z funkcją podczerwieni, montowane w ogrzewanych 

obudowach. 

9. Miejsce montażu – do uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

 

W przypadku pantografów wnioskujemy o zmianę zapisów SIWZ, że kamera powinna 

posiadać funkcję samooczyszczenia, tzn. szyba osłaniająca kamerę powinna 

uniemożliwiać osadzanie się brudu.  

 

Wnioskujemy o zmianę zapisów SIWZ  

 

1. Montaż: 

1) kamer wewnętrznych w ilości zapewniającej objęcie monitoringiem wnętrza każdego 

członu w tym przedsionków bez martwych pól; 

2) w kabinach maszynisty – dwóch kamer szlakowych (po jednej na człon); 

3) czterech kamer zewnętrznych lusterkowych (po dwie na człon skrajny); 

4) dwóch kamer zewnętrznych sprzęgowych z funkcją samoczyszczenia; 
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5) dwóch kamer do obserwacji pantografów. 

  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza zastosowanie kamer zewnętrznych z funkcją 

somoczyszczenia. 

 

 

Pytanie nr 38: 

Załącznik nr 3 do SIWZ § 9 ust. 1 oraz ust. 4 

Wykonawca wnioskuje o skrócenie okresu rękojmi do 24 miesięcy.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy w załączniku nr 3 do SIWZ § 9 ust. 1 oraz 

ust. 4. 

 

 

Pytanie nr 39: 

Załącznik nr 3 do SIWZ § 9 ust. 4 

Wykonawca wnioskuje o zmianę treści § 9 ust. 4 poprzez przyjęcie, iż termin początkowy 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu 

umowy liczony jest osobno w odniesieniu do daty odbioru każdego z pojazdów. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 3 do SIWZ § 9 ust. 4 

otrzymuje brzmienie: 

  

„4. Wykonawca ponosi na zasadach ogólnych, w okresie pięciu lat od daty odbioru 

końcowego każdego z pojazdów, odpowiedzialność z tytułu rozszerzonej rękojmi za wady 

fizyczne i prawne odpowiednio poszczególnych ezt.” 

 

 

Pytanie nr 40: 

Załącznik nr 3 do SIWZ § 9 ust.11 

Wykonawca wnioskuje o wydłużenie okresu przewidzianego na usunięcie wady do „5” dni  

(w miejsce „3”) kalendarzowych od dnia podpisania protokołu reklamacyjnego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy w załączniku nr 3 do SIWZ § 9 ust. 11. 

 

Pytanie nr 41: 

Załącznik nr 3 do SIWZ § 12 ust.1 pkt. 1 

Wykonawca wnioskuje o obniżenie wysokości kary umownej przewidzianej w § 12 ust. 1                

pkt 1) umowy o minimum 50%.   

Wykonawca składa powyższy wniosek w związku z faktem, iż zawarta w umowie wysokość 

kary umownej jest rażąco wygórowana. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 3 do SIWZ § 12 ust. 1 pkt 

1) otrzymuje brzmienie: 

 

„1) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie – 15% 

wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy;” 
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Pytanie nr 42: 

Załącznik nr 3 do SIWZ § 12 ust.1 pkt. 2 

Wykonawca wnioskuje o obniżenie wysokości kary umownej przewidzianej w Par. 12 ust. 1 

pkt 2) umowy o minimum 50%.   

Wykonawca składa powyższy wniosek w związku z faktem, iż zawarta w umowie wysokość 

kary umownej jest rażąco wygórowana. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 3 do SIWZ § 12 ust. 1 pkt 

2) otrzymuje brzmienie: 

 

„2) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – 15% wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy;” 

 

 

Pytanie nr 43: 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ § 12 ust.1 pkt. 3 

Wykonawca wnioskuje o obniżenie wysokości kary umownej przewidzianej w par. 12 ust. 1 

pkt 3) umowy o minimum 50% oraz obniżenie o minimum 50% limitu kar umownych 

przewidzianych w w/w punkcie.   

Wykonawca składa powyższy wniosek w związku z faktem, iż zawarta w umowie wysokość 

kary umownej jest rażąco wygórowana. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 3 do SIWZ § 12 ust. 1 pkt 

3) otrzymuje brzmienie: 

 

„3) za zwłokę Wykonawcy w dostawie pojazdu w terminie określonym w harmonogramie 

dostaw – 0,15% ceny netto jednego pojazdu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jak 

15% wynagrodzenia całkowitego netto Wykonawcy, o którym mowa w §10 ust. 1 umowy;” 

 

Pytanie nr 44: 

Załącznik nr 3 do SIWZ § 12 ust.1 pkt. 4 

Wykonawca wnioskuje o obniżenie wysokości kary umownej przewidzianej w Par. 12 ust. 1 

pkt 4) umowy o minimum 50%.   

Wykonawca składa powyższy wniosek w związku z faktem, iż zawarta w umowie wysokość 

kary umownej jest rażąco wygórowana. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 3 do SIWZ § 12 ust. 1 pkt 

4) otrzymuje brzmienie: 

 

„4) za zwłokę w przekazaniu dokumentacji  w stosunku do terminów wskazanych w §5 ust. 1  

Umowy – 0,015% ceny netto jednego pojazdu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;” 

 

Pytanie nr 45: 

Załącznik nr 3 do SIWZ § 12 ust.1 pkt. 5 

Wykonawca wnioskuje o obniżenie wysokości kary umownej przewidzianej w Par. 12 ust. 1 

pkt 5) umowy o minimum 50%.   

Wykonawca składa powyższy wniosek w związku z faktem, iż zawarta w umowie wysokość 

kary umownej jest rażąco wygórowana. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 3 do SIWZ § 12 ust. 1 pkt 

5) otrzymuje brzmienie: 

 

„5) za zwłokę w wykonaniu obowiązków wynikających z rękojmi i/lub udzielonej gwarancji – 

0,1% ceny netto jednego  pojazdu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;” 

 

 

Pytanie nr 46: 

Załącznik nr 3 do SIWZ § 12 

Wykonawca wnioskuje o uzupełnienie treści przedmiotowego paragrafu poprzez 

wprowadzenie zapisu ust. 6 o treści: „Suma kar naliczonych przez Zamawiającego w oparciu 

o zapisy umowy nie może przekroczyć łącznie 15% wartości umowy netto.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

 

Pytanie nr 47: 

Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Wymagania techniczne dla pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych – L.p. 

12.1 pkt 2. 

„Sterownik informacji pasażerskiej ma przesyłać do serwerów Użytkownika: numer i serię 

wersji oprogramowania własnego, numer identyfikacyjny taboru (TID), ramkę GPS                          

w standardzie NMEA, informację o wersji załadowanego w bankach podstawowym                            

i zapasowym rozkładzie jazdy, informacje o aktualnie wybranym rozkładzie jazdy (nr SKRJ), 

informację o numerze logowania maszynisty, informację o wersji załadowanych reklam.” 

Czy Zamawiający dopuszcza udostępnianie na serwerze koordynat GPS w innym ustalonym  

z Zamawiającym formacie niż NMEA np. poprzez interfejs WebService?  

Z doświadczenia Wykonawcy wynika że nie ma potrzeby przesyłania wszystkich informacji 

zawartych w ramkach NMEA na serwer, niepotrzebnie zwiększyłoby ilość przesyłanych 

danych a co za tym idzie ruch sieciowy przekazywany poprzez modem GSM sterownika 

informacji pasażerskiej na serwer systemu. Tym samym zmniejszyłoby się dostępne pasmo 

transmisyjne wykorzystywane na potrzeby pozostałych, ważnych funkcji systemu                             

np. pobierania rozkładów jazdy SKRJ. 

Surowe ramki NMEA dystrybuowane byłyby jedynie lokalnie w sieci pojazdu, natomiast 

wszystkie istotne informacje dotyczące koordynat GPS pojazdu (pozycja, czas, data, 

wysokość, prędkość, status odbiornika, ilość dostępnych satelit) byłyby udostępniane poprzez 

interfejs Webserwis na serwerze Użytkownika. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. 

 

Pytanie nr 48: 

Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Wymagania techniczne dla pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych – L.p. 

12.1 pkt 8. 

„Sterowanie systemem poprzez komputer panelowy (pozbawiony klawiatury) z kolorowym 

ekranem dotykowym o wymiarach minimum 10,4" oraz rozdzielczości 1280 x 768, odporność 

na zarysowywanie ekranu – 7 w skali Mohsa lub lepsza.” 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie komputera panelowego 10.4" o rozdzielczości 

1024x768 i proporcjach ekranu 4:3? Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane w pojazdach 
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kolejowych. Rozdzielczość 1280x768 określa proporcje ekranu jako 5:3, brak jest dostępnych 

matryc dla zastosowań kolejowych o takich parametrach. 

Czy komputer panelowy może jednocześnie pełnić funkcję komputera panelowego                                     

do wyświetlania dynamicznego rozkładu jazdy, wymaganego w punkcie 14.4.1? 

 

Odpowiedź: 

Jak na pytanie nr 20. 

Zamawiający wyjaśnia, że komputer panelowy służący do sterowania SIP może jednocześnie 

pełnić funkcję komputera panelowego do wyświetlania dynamicznego rozkładu. 

 

 

Pytanie nr 49: 

Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Wymagania techniczne dla pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych – L.p. 

12.1 pkt 9. 

„Sterowanie systemem – w czynnej kabinie maszynisty, obejmujące swoim działaniem 

pozostałe pojazdy w trakcji wielokrotnej. Sterowniki w pozostałych kabinach – z zasilaniem, 

aktywne w trybie SLAVE.” 

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym w każdym pojeździe (MASTER                          

i SLAVE) aktywny jest moduł centralny systemu (komputer pokładowy), natomiast panel 

maszynisty jest włączony jedynie w aktywnej kabinie pojazdu MASTER? Takie rozwiązanie 

jest rozwiązaniem powszechnie przyjętym i stosowanym w pojazdach kolejowych, zapewnia 

pełną funkcjonalność systemu SIP, jest ergonomiczne i wygodne w użytkowaniu, a także 

pozwala na dodatkowe oszczędności energii w pojeździe kolejowym. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania, a w szczególności zabudowy 

dodatkowego trzeciego urządzenia jakim byłby moduł centralny systemu (komputer 

pokładowy). System ma działać w oparciu o dwa komputery panelowe  które jednocześnie 

spełniają rolę paneli maszynisty zachowując hierarchię (master/slave) jak napisano w SIWZ. 

 

 

Pytanie nr 50: 

Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Wymagania techniczne dla pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych – L.p. 

12.1 pkt 14. 

„Klasa szczelności dla komputera panelowego z ekranem dotykowym – IP65 (z przodu                           

i z tyłu).” 

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w którym klasa szczelności wynosi IP65 dla przodu 

i IP20 dla tyłu obudowy. Tył obudowy instalowany  jest w pulpicie maszynisty. Jest                          

to rozwiązanie sprawdzone i powszechnie stosowane w pojazdach kolejowych zapewniające     

z jednej strony (dostępnej dla użytkownika) odpowiednią ochronę np. przed zalaniem,                          

a z drugiej strony (niedostępnej dla użytkownika) odpowiednie chłodzenie urządzenia 

gwarantujące jego dłuższą żywotność. Wymaganie dotyczące klasy szczelności IP65 z tyłu 

jest nadmiarowe oraz ogranicza konkurencję. Jednocześnie zwracamy uwagę,                                  

że w wymaganiach dotyczących terminala systemu monitoringu Zamawiający dopuścił 

terminal o klasie szczelności panelu przedniego na poziomie IP65. 

Proponowane urządzenie zostało przebadane na zgodność  z normami kolejowymi EN50155 

oraz TSI PRM i z powodzeniem zainstalowane w około 200 pojazdach kolejowych 

poruszających się po krajach Unii Europejskiej.   

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy załącznika nr 4 do SIWZ pkt 12.1 ppkt 14. 



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 

 

18 

 

 

Pytanie nr 51: 

Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Wymagania techniczne dla pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych – L.p. 

12.1 pkt 16. 

„Transmisja (wymiana) danych pomiędzy urządzeniami przez łącza Ethernet i serwisowe 

złącze USB zabudowane w sterowniku SIP. Aktywacja serwisowego gniazda USB z poziomu 

oprogramowania sterownika SIP.” 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie wymogu wymiany danych poprzez serwisowe złącze 

USB zabudowane w sterowniku SIP, Zamawiający uzna za spełnienie wymagań 

umożliwienie wgrywania scenariuszy reklamowych poprzez interfejs USB? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający uzna spełnienie wymagań w momencie możliwości wgrywania z poziomu 

USB:  reklam i rozkładów jazdy . 

 

 

Pytanie nr 52: 

Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Wymagania techniczne dla pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych – L.p. 

12.3 pkt 3. 

„Wymagania dla tablic: 

1) przekątna ekranu – minimum 38”; 

2) minimalna rozdzielczość – HD; 

3) obudowa – wandaloodporna; 

4) szyba – pancerna typu P4; 

5) możliwość wyświetlania przebiegu trasy, rodzaju i numeru pociągu, aktualnego czasu, 

temperatury itp.; 

6) możliwość wyświetlania nagłych komunikatów, nadawanych poprzez system wewnętrzny 

Użytkownika pojazdów z centrum dyspozytorskiego (sposób i protokoły transmisji danych wg 

uzgodnienia z Użytkownikiem pojazdów). 

Dokładna lokalizacja tablic – do uzgodnienia z Zamawiającym.” 

 Wymaganie przez Zamawiającego tablic LCD 38" o rozdzielczości HD (min. 1280x720), 

powoduje konieczność zastosowania ekranów w formacie panoramicznym 16:9.  

Przybliżony minimalny rozmiar takiej tablicy to 90cmx51cm. Z doświadczenia 

Wykonawcy wynika, że tablic o takich rozmiarach nie stosuje się dla potrzeb systemu 

informacji pasażerskiej z uwagi na ich gabaryty oraz wynikające z tego trudności                                

z instalacją w pojeździe. 

       W związku z powyższym Czy zamawiający uzna za spełnienie wymagań dostarczenie 

monitorów o przekątnej 38", rozdzielczości: 1920x502 w formacie panoramicznym 

16:4,2. Rozmiar takiej tablicy będzie znacznie mniejszy tj. około 99cmx30cm? 

Ewentualnie prosimy o dopuszczenie monitorów o przekątnej 22" lub 24''                            

i rozdzielczości: 1920x1080 (HD). 

 

 Co Zamawiający rozumie poprzez „sposób i protokoły transmisji danych wg uzgodnienia 

z Zamawiającym” ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie tablicy o przekątnej 38’’ i rozdzielczości 1920x502. 
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Użytkownik pojazdu posiada już system IT o otwartych interfejsach, który zarządza 

zasobami, zatem zamiast budować i wdrażać oddzielny obiekt należy skorzystać z 

istniejących rozwiązań. 

 

 

Pytanie nr 53: 

Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Wymagania techniczne dla pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych – L.p. 

13.2 pkt 5. 

„Kamery sprzęgowe muszą zapewnić widok sprzęgów czołowych i obszaru na odległość                    

co najmniej dwóch metrów przed pojazdem (kąt widzenia kamery – nie mniejszy niż 80°                            

w płaszczyźnie poziomej i 45° w płaszczyźnie pionowej).” 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kamer sprzęgu posiadających kąt widzenia                         

w płaszczyźnie poziomej o wartości 68°, przy jednoczesnym zapewnieniu pokrycia 

wymaganego obszaru dla rejestrowanego obrazu oraz spełnieniu wymagań norm kolejowych 

w niniejszym zakresie? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści zaoferowanie kamer sprzęgu posiadających kąt widzenia                         

w płaszczyźnie poziomej o wartości 68°, przy jednoczesnym zapewnieniu pokrycia 

wymaganego obszaru dla rejestrowanego obrazu (dwa metry przed pojazdem) oraz spełnieniu 

wymagań norm kolejowych w niniejszym zakresie. 

 

 

Pytanie nr 54: 

Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Wymagania techniczne dla pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych – L.p. 

13.3 pkt 1. 

„Zapis obrazu oraz przechowanie informacji ze wszystkich kamer systemu monitoringu 

zamontowanych w pojeździe, po jednym rejestratorze na człon. Montaż rejestratorów                         

w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.” 

Czy Zamawiający dopuści instalację mniejszej ilości rejestratorów przy zapewnieniu 

archiwizacji 200 h dla każdej z kamer? 

 

Odpowiedź: 

Jak na pytanie nr 27. 

 

 

Pytanie nr 55: 

Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Wymagania techniczne dla pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych – L.p. 

13.4 pkt 1. 

„Maszynista pojazdu powinien mieć możliwość w realnym czasie obserwować wydarzenia 

w przestrzeni pasażerskiej, oraz na zewnątrz pojazdu (na przystanku lub podczas postoju)                    

na kolorowym dotykowym terminalu umieszczonym w obu kabinach maszynisty. Ekran 

dotykowy terminala o przekątnej nie mniejszej niż 14” w miejscu zapewniającym widoczność 

obrazu w różnych warunkach atmosferycznych z możliwością regulacji jasności obrazu 

poprzez przyciski wbudowane w przedni panel terminala (maksymalne przyciemnienie                             

i rozjaśnienie nie może spowodować zaniku obrazu). Miejsce montażu – do uzgodnienia                     

z Zamawiającym.” 

Czy Zamawiający dopuszcza regulację jasności za pomocą przycisków wirtualnych 

obsługiwanych poprzez ekran dotykowy oraz dodatkową regulację automatyczną                                    

z wykorzystaniem wbudowanego czujnika intensywności oświetlenia? Czy Zamawiający 
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dopuszcza zastosowanie Terminala o przekątnej 10,4'' i rozdzielczości 1024x768 pikseli tj. 

identycznego jak Terminal SIP? Takie rozwiązanie zapewni wygodę, estetykę                                      

i ergonomiczność użytkowania, a także umożliwi wzajemną redundancję Terminali SIP                       

i monitoringu wideo - tj. na wypadek awarii jednego z nich przejecie jego roli przez drugi. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza regulację jasności za pomocą przycisków wirtualnych 

obsługiwanych poprzez ekran dotykowy oraz dodatkową regulację automatyczną                                    

z wykorzystaniem wbudowanego czujnika intensywności oświetlenia. 

 

Odpowiedź na pytanie drugie w zakresie rozdzielczości udzielono przy pytaniu nr 35. 

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania terminala o przekątnej 10,4”. 

 

 

Pytanie nr 56: 

Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Wymagania techniczne dla pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych –      

L.p. 13.4 pkt 4. 

„Terminal HMI powinien spełniać następujące wymagania: 

1) rozdzielczość – 1920x1080; 

2) klasa szczelności przedniego panelu – IP 65; 

3) normy PN-EN 50155; 

4) automatyczna sygnalizacja niesprawności obsłudze pociągu poprzez wizualną informację 

na terminalu.” 

Prosimy o usunięcie oczywistej omyłki w wymaganiach dotyczących właściwości ekranu 

komputera panelowego do sterowania systemem SIP. Żądanie dostawy terminala o przekątnej 

10,4” oraz posiadającego rozdzielczość ekranu 1920x1080 jest bezzasadne. Ekran do obsługi 

SIP powinien charakteryzować się ergonomią i posiadać informację czytelną dla maszynisty. 

Jednocześnie prosimy o dopuszczenie komputera panelowego 10,4” z rozdzielczością 

1024x786 oraz proporcjami ekranu 4:3.  

Proponowane urządzenie zostało przebadane na zgodność  z normami kolejowymi EN50155 

oraz TSI PRM i z powodzeniem zainstalowane w około 200 pojazdach kolejowych 

poruszających się po krajach Unii Europejskiej. 

 

Odpowiedź: 

Jak na pytanie nr 20 i 35. 

W punkcie 13.4 mowa jest o terminalu systemu monitoringu. Parametry dla komputera 

panelowego SIP podane  są w pkt 12.1 ppkt 8.  

 

 

Pytanie nr 57: 

Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Wymagania techniczne dla pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych –   

L.p. 13.5 pkt 1. 

„Oprogramowanie do odczytu obrazu z kamer – umożliwiające zsynchronizowanie zapisów 

ze wszystkich kamer na pojeździe, tzn. z pięciu rejestratorów.” 

Czy Zamawiający dopuści instalację mniejszej ilości rejestratorów przy zapewnieniu 

archiwizacji 200 h dla każdej z kamer? 

Proponowane rozwiązanie jest zgodne z normami kolejowymi EN50155 oraz TSI PRM 

i z powodzeniem zainstalowane w około 200 pojazdach kolejowych poruszających się                      

po krajach Unii Europejskiej. 

 

Odpowiedź: 
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Jak na pytanie nr 27. 

 

 

Pytanie nr 58: 

Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Wymagania techniczne dla pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych –    

L.p. 14.8 pkt 3. 

„W każdym pojeździe zostanie zamontowany system wzmacniania sygnału GSM wewnątrz 

pojazdu.” 

Prosimy o poprawienie błędu Zamawiającego, wymaganie dotyczące wzmacniania sygnału 

GSM nie powinno dotyczyć systemu WiFi.  

Proszę o potwierdzenie, że powyższe wymaganie dotyczy wzmacniania sygnału GSM 

wewnątrz pojazdu dla poprawienia jakości sygnału GSM dla telefonów komórkowych 

pasażerów. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ pkt 14.8 w 

tabeli otrzymuje brzmienie: 

 

„1. Wykonawca wyposaży pojazdy w kompletną infrastrukturę do bezprzewodowego dostępu 

do Internetu dla podróżnych. 

2.  System zostanie zamontowany i będzie funkcjonował  jako autonomiczny (niezależny od 

innych sieci i systemów zmontowanych w pojeździe) i będzie korzystał z własnego modułu 

GPS. 

3.  System ma pracować w oparciu o minimum 3 niezależne moduły SIM w technologii LTE   

(modemy), które mogą być zagregowane w celu zwiększenia prędkości 

wysyłania/odbierania danych z możliwością współpracy (w przypadku braku 

infrastruktury) z siecią 4G, a w przypadku braku zasięgu 4G, z możliwością pracy w 

technologii 3G. Do obsługi modułów LTE należy zastosować jedną, minimum potrójną 

antenę LTE z funkcja GPS. 

4.  Siła sygnału z anten wi-fi powinna zapewnić równomierny dostęp do sieci na całej 

długości pojazdu. 

5.   System wyposażony w następujące funkcjonalności: 

1) Captive Portal: 

a) ograniczenie maksymalnej liczby połączeń jednoczesnych, 

b) limitowanie czasu bezczynności i trwania sesji, 

c) uwierzytelnianie, 

d) strona powitalna, regulamin użytkownika, 

e) przekierowanie na dowolną stronę www (reklama, serwer mediów, itp.), 

f) limitowanie szybkości pobierania i wysyłania plików. 
 

2) Proxy Server: 

a) keszowanie stron internetowych celem szybszego wczytywania oraz zmniejszenia     

wykorzystania łącza GSM, 

b) kontrola ruchu sieciowego, 

c) kontrola dostępu. 

3)  Statystyki: 

      a) odwiedzanie stron internetowych przez użytkowników, 

      b)  pobierane przez nich pliki, 

      c)  wykresy utylizacji łącza internetowego (do zbierania i analizowania statystyk), 

4)  Zarządzanie: 

a) IPSec, Open VPN, L2TP, PPTP, VLAN. Zalecane zarządzanie poprzez Open VPN  

albo przez prywatny APN, 

b) zróżnicowane  poziomy uprawnień dla administratorów systemu, 
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c) Firewall. 

6.  Koszty transmisji danych wraz z zakupami kart SIM ponosił będzie Użytkownik pojazdu. 

7. W celu sprawdzenia działania systemu Wykonawca na własny koszt wykupi usługę  

pre-paid o wartości min. 200 zł na jeden ezt przed odbiorem pojazdu. 

8. Wykonawca w każdym pojeździe zamontuje kompletny cyfrowy system wzmacniania 

sygnału GSM oparty na "kablu cieknącym" zainstalowanym wewnątrz pojazdu. 

Wymagania dla systemu wzmacniania:  

1) obsługa minimum 3 bandów:  900 MHz, 1800 MHz i 2100 MHz, w pełnym zakresie  

    i z możliwością definiowania minimum 8. podpasm; 

2) pobór mocy ≤ 290 W; 

3) konsolidacja urządzeń w jednej obudowie 19”rack.” 

 

 

Pytanie 59: 

Dotyczy: Rozdział VI pn. „Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia”  pkt. 9 

w zw. z Rozdział X pn. „Opis sposobu przygotowania ofert” pkt. 8.  

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie czy oświadczenie w formie Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia należy złożyć na formularzu zgodnym ze wzorem 

standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 

Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust 2 dyrektywy 2014/24/UE w jego pełnym 

brzmieniu, czy według wzoru określonego w  załączniku Nr 1A do SIWZ, stworzonym na 

podstawie danych z pliku espd-request (Załącznik nr 1Aa do SIWZ) udostępnionego przez 

Zmawiającego w dniu 28.12.2016 r.   

Wypełnienie JEDZ na podstawie udostępnionego przez Zamawiającego pliku uniemożliwia 

prawidłowe wypełnienie Części VI JEDZ pn: „Oświadczenia końcowe”, ponadto instrukcja 

wypełniania JEDZ stanowiąca Załącznik Nr 1B do SIWZ odnosi się do formularza 

określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie 

art. 59 ust 2 dyrektywy 2014/24/UE w jego pełnym brzmieniu. 

 

 

Odpowiedź: 

Wykonawca może także wypełnić (i załączyć do oferty) formularz JEDZ udostępniony                     

w wersji edytowalnej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, tj. JEDZ sporządzony 

zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym 

Komisji Europejskiej. 

 

 

Pytanie 60: 

Dotyczy: Rozdział V pn. „Warunki udziału w postepowaniu. Podstawy wykluczenia”  

ust 2 pkt. 1 b) w zw. z treścią załącznika nr 5 do SIWZ pn. „Wykaz wykonanych lub 

wykonywanych dostaw”  

W związku z niespójnością zapisów zawartych w wyżej przytoczonych dokumentach 

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie czy  w wykazie wykonanych dostaw 

należy uwzględnić: wartość brutto całej dostawy, wartość brutto jednego elektrycznego 

zespołu trakcyjnego czy może, zgodnie z treścią zapisu Rozdziału V ust. 2 pkt. 1b), wartość 

netto każdego z dostarczonych zespołów trakcyjnych. 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmodyfikował załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych lub wykonywanych 

dostaw. 
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Pytanie 61: 

SIWZ, Rozdział V ust. 2 pkt. 1b) 

Prosimy o dokonanie zmiany postanowienia w ten sposób, że wykazanie przez Wykonawcę, 

że w okresie ostatnich 3 lat upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonania należycie (a w przypadku świadczeń 

okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonywania należycie) dostawy co najmniej 

4 sztuk nowych wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych o wartości nie 

mniejszej niż 12 000 000 zł netto każdy spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące 

zdolności technicznej lub zawodowej? 

 

Wskazujemy, że warunki udziału w postępowaniu powinny być sformułowane w sposób 

proporcjonalny w stosunku do przedmiotu zamówienia. W przedmiotowym przypadku 

legitymowanie się zdolnością techniczną lub zawodową w postaci dostawy 4 sztuk nowych 

wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych o wartości nie mniejszej niż 

12 000 000 zł każdy. 

Ponadto wskazujemy, że w dotychczas prowadzonych postępowaniach na dostawę pojazdów 

praktyką było formułowanie wymogu posiadania doświadczenia w taki sposób, że liczba 

pojazdów referencyjnych stanowiła około 30% liczby pojazdów zamawianych.  

 

Mając na uwadze powyższe wnosimy o dokonanie stosownej zmiany treści ogłoszenia oraz 

SIWZ. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje zapisy uwzględnione w: 

- Rozdziale V ust. 2 pkt. 1b) SIWZ w następujący sposób: 

„Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, 

(a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje 

należycie) dostawy co najmniej 6 sztuk nowych, wieloczłonowych elektrycznych zespołów 

trakcyjnych, o wartości nie mniejszej niż 12.000.000,00 zł netto każdy. 

UWAGA! Za wieloczłonowy elektryczny zespół trakcyjny w rozumieniu niniejszego warunku 

przyjmuje się co najmniej trzyczłonowy elektryczny zespół trakcyjny”. 

- Rozdziale VI ust. 1 pkt b) SIWZ w następujący sposób: 

 

„Dowodami, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt b) są: 

- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 

wykonane, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,  

- jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;  

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż         

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.” 

 

 

Pytanie 62: 

SIWZ, Rozdział V ust. 2 pkt. 1) a) 

Mając na uwadze treść § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca  2016 r.      

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy                                 

w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (Dz.U.2016.1126) prosimy o dokonanie zmiany 

postanowienia SIWZ Rozdział V ust. 2 pkt. 1) a) w ten sposób, że zamawiający dopuści, aby 

wykaz wykonanych dostaw, dotyczył dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń 
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okresowych lub ciągłych – również wykonywanych, w okresie 5 lat przed upływem składania 

ofert. 

Taka zmiana jest dopuszczalna na mocy § 2 ust. 5 pkt. 2) Rozporządzenia, gdyż ustawodawca 

przewidział możliwość wydłużenia okresu, w którym wykonawca wykonywał dostawy                     

na okres dłuższy niż 3 lata, jeśli takie wydłużenie ma na celu zapewnienie odpowiedniego 

poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

Mając na uwadze powyższe wnosimy o dokonanie wnioskowanej zmiany. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje zapisy uwzględnione w: 

- Rozdziale V ust. 2 pkt. 1b) SIWZ w następujący sposób: 

„Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, 

(a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje 

należycie) dostawy co najmniej 6 sztuk nowych, wieloczłonowych elektrycznych zespołów 

trakcyjnych, o wartości nie mniejszej niż 12.000.000,00 zł netto każdy. 

UWAGA! Za wieloczłonowy elektryczny zespół trakcyjny w rozumieniu niniejszego warunku 

przyjmuje się co najmniej trzyczłonowy elektryczny zespół trakcyjny”. 

- Rozdziale VI ust. 1 pkt b) SIWZ w następujący sposób: 

„Dowodami, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt b) są: 

- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 

wykonane, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,  

- jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;  

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż         

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.” 

 

Pytanie 63: 

Dotyczy: SOPZ, Wymagania techniczne, punkt 10.1 i 10.4 

Wykonawca zwraca się prośbą o wyjaśnienie które z poniższych rozwiązań Zamawiający 

uzna za spełniające warunek napięcia 24 V DC dla sieci pokładowej: 

1/ jedynie zastosowane akumulatory muszą mieć napięcie znamionowe 24 V DC, 

2/ tylko akumulatory i urządzenia muszą mieć napięcie znamionowe 24 V DC, 

3/ wszystkie elementy sieci tzn.: akumulatory, urządzenia i okablowanie pracują przy 

napięciu znamionowym 24 V DC. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający uzna za spełniający warunek napięcia 24V DC dla sieci pokładowej 

rozwiązanie nr 3 tj. wszystkie elementy sieci tzn.: akumulatory, urządzenia i okablowanie 

pracują przy napięciu znamionowym 24V DC. 

 

 

Pytanie 64: 
Wzór umowy, § 4. Kontrola procesu produkcyjnego i odbiory pojazdów, punkt 5, ppkt. 2)  

W powyższym podpunkcie Zamawiający wymaga aby pojazd zgłaszany do odbioru 

fabrycznego musi posiadać Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu 

kolejowego zgodnego z TSI, o którym mowa w ustawie z dnia 28 marca 2013 r. o transporcie 

kolejowym (tj.: Dz. U. 2015 poz. 1297 ze zm.);  

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą informację na jakim 

etapie powinno być dostarczone Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu.  
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Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt iż normalną praktyką w dostawach taboru 

kolejowego jest wymaganie Zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu dopiero                  

na etapie zgłaszania pojazdu do odbioru po dostarczeniu go do Zamawiającego.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z rozdziałem 1. ust. 7 SIWZ Zezwolenie na dopuszczenie 

do eksploatacji typu pojazdu kolejowego zgodnego z TSI musi być przedstawione 

Zamawiającemu do dnia zgłoszenia ezt do odbioru fabrycznego. 

 

Pytanie 65: 
Wzór umowy, § 4. Kontrola procesu produkcyjnego i odbiory pojazdów, punkt 6  

Czy wymagania w powyższym punkcie oznaczają że Wykonawca w okolicy własnego 

zakładu produkcyjnego musi mieć dostęp do 100 km toru na którym przeprowadzona zostanie 

wspomniana jazda próbna? Czy odbiór fabryczny ma być rozumiany jako odbiór pojazdu                

w zakładzie produkcyjnym Wykonawcy? Prosimy o wyjaśnienie  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że jednym z etapów odbioru fabrycznego jest jazda próbna w trakcji 

pojedynczej na odcinku min. 100 km oraz w trakcji wielokrotnej na odcinku co najmniej 50 

km po ogólnodostępnych liniach kolejowych. Pozostała część odbioru fabrycznego zostanie 

przeprowadzona w zakładzie produkcyjnym Wykonawcy. 

 

 

Pytanie 66: 
Wzór umowy, § 4. Kontrola procesu produkcyjnego i odbiory pojazdów, punkt 6  

Czy odbiór fabryczny ma być rozumiany jako odbiór pojazdu w zakładzie produkcyjnym 

Wykonawcy, czy też jest to forma tzw. Odbioru wstępnego, zwykle poprzedzającego finalny 

odbiór? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że odbiór fabryczny rozumiany jest jako odbiór pojazdu  

u Wykonawcy. Odbiór fabryczny traktowany będzie jako tzw. odbiór wstępny przed 

odbiorem końcowym u Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 10 załącznika nr 3 do 

SIWZ. 

 

Pytanie 67: 

Część A – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Rozdział XV 

Prosimy o dokonanie zmiany wysokości zabezpieczenia do 5% ceny całkowitej podanej                        

w ofercie.  

Zabezpieczenie o takiej wysokości jest zgodne z ustawą i zabezpiecza interesy 

Zamawiającego. W związku z tym, że z treści SIWZ wynika, że może zachodzić sytuacja                

w której konieczne będzie udzielenie zabezpieczenia nawet na 96 miesięcy, zasadne jest 

obniżenie jego wysokości, ponieważ długi okres utrzymywania zabezpieczenia o tak dużej 

wartości w sposób niekorzystny może wpływać na cenę oferty. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 68: 

Część A – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

SIWZ, pkt VI ppkt 1 
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Prosimy o potwierdzenie, że wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć tylko 

oświadczenie w formie JEDZ (SIWZ, pkt VI, ppkt 1 lit. a), a dokumenty wskazane w punkcie 

VI, ppkt 1, lit. b i c, tak jak  wskazane w ppkt 2 (z wyjątkiem lit. f) składa na wezwanie 

Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona. 

Prosimy też o potwierdzenie, że na etapie wstępnego potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu w JEDZ Wykonawca nie musi zawierać informacji o wykonanych 

dostawach oraz zdolności kredytowej, a jedynie złożyć ogólne oświadczenie w sekcji α JEDZ, 

jako że Zamawiający wymaga złożenia dokumentów wskazanych w punkcie VI ppkt 1 lit. B                

i c. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z wymogami określonymi w Rozdziale VI pkt 9 SIWZ, 

do oferty należy załączyć: 

  - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w celu potwierdzenia spełnienia  

warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu, 

- formularz ofertowy, 

- dokument potwierdzający wniesienie wadium, 

- dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania 

w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo powinno zostać złożone 

albo w formie oryginału albo w formie kopii notarialnie poświadczonej za zgodność 

z oryginałem. 

Ponadto w Rozdziale VI pkt 12 Zamawiający wskazał, że na podstawie art. 26 ust. 1,                   

ustawy Pzp, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa lub 

przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wzywa 

wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,                     

nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1. 

Zamawiający na stronie internetowej zamieścił Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 

(JEDZ) z niezbędnymi informacjami, które Wykonawca winien uwzględnić przy 

sporządzaniu JEDZ.  

 

 

Pytanie 69: 

Część A – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

SIWZ, pkt VI ppkt 9 

Prosimy o potwierdzenie, że wskazany punkt stanowi zamknięty katalog dokumentów, które 

należy złożyć w terminie składania ofert. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy przed udzieleniem zamówienia, 

którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych                            

na podstawie art. 11 ust. 8, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,                                  

do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień 

złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa                    

w art. 25 ust. 1.  

 

Pytanie 70: 

Część A – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Prosimy o wskazanie w jakim % Zamawiający posiada dofinansowanie do projektu 

pochodzące ze środków UE? 

 

Odpowiedź: 
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Zamawiający informuje, że dofinansowanie projektu taborowego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014 – 2020 wyniesie 85% kosztów kwalifikowalnych. 

 

Pytanie 71: 

Część B – Załącznik nr 3 do SIWZ „Istotne Postanowienia Umowy” 

§ 4 ust. 3 

Prosimy o potwierdzenie, że lista zespołów i podzespołów ustalana jest przez Wykonawcę                

w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że lista zespołów i podzespołów w WTWiO ustalana jest przez 

Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym zgodnie z § 5 ust. 2 załącznika nr 3 do SIWZ. 

 

  

Pytanie 72: 

Część B – Załącznik nr 3 do SIWZ „Istotne Postanowienia Umowy” 

§ 4 ust. 9 oraz § 8 ust. 4 

 

Wnosimy o doprecyzowanie wskazanych postanowień, poprzez wprowadzenie katalogu 

zamkniętego kosztów, które ponosi Wykonawca oraz wprowadzenie kategorii tych kosztów 

zgodnie z poniższą propozycją: 

a) koszty, do których pokrycia zobowiązany będzie Wykonawca będą obejmować 

zakwaterowanie przedstawicieli Zamawiającego (max. 2 doby), Zamawiający może dokonać 

max. 3 kontroli  procesu produkcji każdego EZT z udziałem max. 3 osób. 

b) koszty pokrywane są zgodnie z poniższymi zasadami 

- podróż do miejsca przeprowadzenia kontroli transportem kolejowym w II klasie (lub 

transportem równoważnym) 

- przejazdy w mieście prowadzenia odbiorów, 

- zakwaterowanie w hotelu o klasie turystycznej,  

Takie doprecyzowanie jest konieczne celem zapewnienia porównywalności ofert, które mają 

być złożone w przedmiotowym postępowaniu. 

Wskazujemy ponadto, że dieta związana z podróżą służbową pracownika jest dodatkiem                   

do wynagrodzenia i powinna być wypłacana przez pracodawcę, w związku z czym prosimy               

o wykreślenie tego elementu z katalogu. Również wyżywienie stanowi element, na który 

przedmiotowa dieta ma być przeznaczana, w związku z czym wymóg pokrywania tych 

kosztów przez Wykonawcę w sposób nieuzasadniony wpływa na cenę oferty. 

Mając na uwadze powyższe wnosimy o doprecyzowanie zgodnie z wnioskiem. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr  do SIWZ § 4 ust. 9 

otrzymuje brzmienie: 

 

„9. Koszty dokonywania kontroli procesu produkcyjnego oraz odbiorów częściowych i 

fabrycznych obciążają Wykonawcę. Do kosztów tych zalicza się: 

1) koszty dojazdów koleją (2 klasa) lub samochodem (zgodnie ze stawką za 1km 

określoną w Rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w 

sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do 

celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących 

własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. Nr 27 poz. 271 ze zm.) – przy odległości do 

600 km od siedziby Zamawiającego; 

2) koszty przelotów samolotem (klasa ekonomiczna) – przy odległości powyżej 600 km od 

siedziby Zamawiającego; 
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3) koszty przejazdów komunikacją miejską w miejscu kontroli lub odbioru; 

4) koszty noclegów (standard hotelu – co najmniej 3 gwiazdki); 

5) koszty całodziennego wyżywienia. 

W kontroli procesu produkcyjnego i odbiorach będą brać udział jednorazowo min. 2. osoby.” 

 

 

Pytanie 73: 

Część B – Załącznik nr 3 do SIWZ „Istotne Postanowienia Umowy” 

§ 4 ust. 5 pkt. 1) 

Prosimy o doprecyzowanie, że wystąpienie do Urzędu Transportu Kolejowego z wnioskiem    

o rezerwację numeru i nadanie numeru EVN dla pojazdu spoczywa na  Zamawiającym oraz, 

że numer musi być przekazany nie później niż 30 dni przed odbiorem każdego z pojazdów. 

W przypadku zwłoki Zamawiającego termin dostawy pojazdu ulega przesunięciu o czas 

zwłoki Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że czynności związane z wystąpieniem do Prezesa UTK z 

wnioskiem o rezerwację i nadanie numeru EVN będą obowiązkiem Wykonawcy. 

 

 

Pytanie 74: 

Część B – Załącznik nr 3 do SIWZ „Istotne Postanowienia Umowy” 

§ 4 ust. 6 

Prosimy o potwierdzenie, że weryfikacja jazdy w trakcji wielokrotnej przeprowadzana jest 

począwszy od drugiego pojazdu? (dla pierwszego pojazdu nie jest to możliwe, ponieważ nie 

ma z czym sprzęgać). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że weryfikacja jazdy wielokrotnej przeprowadzona zostanie 

począwszy od drugiego pojazdu z zastrzeżeniem, iż w przypadku zgłoszenia do odbioru 

fabrycznego (jako pierwszych) jednocześnie dwóch pojazdów weryfikacja jazdy wielokrotnej 

zostanie przeprowadzona począwszy od pierwszego pojazdu. 

 

 

Pytanie 75: 

Część B – Załącznik nr 3 do SIWZ „Istotne Postanowienia Umowy” 

§ 4 ust. 7 

Wnosimy o skrócenie terminu powiadomienia do 3 dni przed planowanymi terminami 

odbiorów oraz dopuszczenie powiadomienia za pośrednictwem faksu/emaila. 

Pisemne zawiadomienie z wyprzedzeniem 7 dni oznacza, że należy nadać informację                        

o odbiorach częściowych z około 10-dniowym wyprzedzeniem co może okazać się 

niemożliwe lub znacznie utrudnione.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że pismo z informacją o terminach odbiorów może być przesłane 

faksem, e-mailem lub pocztą.  

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu powiadomienia o odbiorach. 

 

  

Pytanie 76: 

Część B – Załącznik nr 3 do SIWZ „Istotne Postanowienia Umowy” 

§ 4 ust. 11 
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Prosimy o doprecyzowanie, że w przedmiotowym punkcie chodzi o protokół odbioru 

końcowego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w § 4 ust. 11 mowa jest o protokole odbioru końcowego, którego 

wzór określa załącznik nr 4 do Umowy. 

 

 

Pytanie 77: 

Część B – Załącznik nr 3 do SIWZ „Istotne Postanowienia Umowy” 

§ 5 ust. 1 pkt 3) w zw. z § 5 ust. 2 

Prosimy o potwierdzenie, że z wnioskiem o zatwierdzenie Dokumentacji Systemu 

Utrzymania wystąpi Zamawiający we własnym zakresie. 

Wskazujemy, że legitymację do złożenia wniosku o zatwierdzenie DSU posiadają podmioty   

z katalogu, określonego w § 17 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 października 

2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych utrzymania pojazdów kolejowych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że z wnioskiem do Prezesa UTK o zatwierdzenie DSU wystąpi 

przyszły Użytkownik pojazdów w porozumieniu z Zamawiającym. 

 

 

Pytanie 78: 

Część B – Załącznik nr 3 do SIWZ „Istotne Postanowienia Umowy” 

§ 6 ust. 1 oraz § 7 ust. 1 

Wnosimy o dokonanie zmiany warunków udzielanej licencji, poprzez wykreślenie udzielenie 

licencji zawierającej prawo do udzielania sublicencji. 

Wskazujemy, że taki zakres licencji może wpłynąć niekorzystnie na cenę oferty, ponieważ 

dokumentacja zawiera w wielu przypadkach dość szczegółowe informacje o budowie                         

i rozwiązaniach technicznych wykorzystanych w pojazdach. 

Mając na uwadze powyższe wnosimy o zmianę treści SIWZ w tym zakresie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

Pytanie 79: 

Część B – Załącznik nr 3 do SIWZ „Istotne Postanowienia Umowy” 

§ 7 ust. 1 

 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod pojęciem „najnowsza wersja 

oprogramowania” rozumie ostatnią wersję aktualną na dzień jej przekazania?  

Ponadto wnosimy o potwierdzenie że licencja jaką ma dostarczyć wraz z oprogramowaniem 

to licencja o jakiej mowa w ust 2, tzn. że nie jest wymagany żaden dodatkowy akt ani 

dokument (zgodnie z treścią ust 2). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że pod pojęciem „najnowsza wersja oprogramowania” rozumie 

ostatnią wersję oprogramowania, aktualną na dzień jej przekazania. 

Zamawiający nie wymaga dodatkowego dokumentu na udzieloną licencję. Licencja zostanie 

udzielona na podstawie zapisów umowy. 

 

 

Pytanie 80: 

Część B – Załącznik nr 3 do SIWZ „Istotne Postanowienia Umowy” 
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§ 7 ust. 2 

Wskazujemy, że licencja na oprogramowanie na pojeździe obejmuje urządzenia na których 

jest ono zainstalowane, jedynie oprogramowanie serwisowe, z uwagi na sposób jego 

używania – tj. instalowane na laptopach, pozwala na wyodrębnienie liczby stanowisk. 

Mając na uwadze powyższe wnosimy o zmianę przedmiotowego postanowienia w ten sposób 

aby liczba stanowisk dotyczyła wyłącznie oprogramowania obsługowego niezintegrowanego 

w pojeździe.  

W przypadku oprogramowania zintegrowanego z pojazdem i jego urządzeniami licencja 

winna obejmować korzystanie z programu wraz z urządzeniem na jakim jest zainstalowany.”  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 3 do SIWZ § 7 ust. 2 

otrzymuje brzmienie: 

 

„2. Wykonawca, w ramach ceny dostawy pojazdów, bez konieczności złożenia w tym zakresie 

dodatkowego oświadczenia, udziela Zamawiającemu na czas życia pojazdu niewyłącznej 

pięciostanowiskowej licencji na oprogramowanie obsługowe, niezintegrowane z pojazdem 

 z prawem do udzielenia sublicencji w przypadku zbycia pojazdu lub przekazania pojazdu 

podmiotowi trzeciemu do korzystania na podstawie innego stosunku prawnego.” 

 

 

Pytanie 81: 

Część B – Załącznik nr 3 do SIWZ „Istotne Postanowienia Umowy” 

§ 9  

Wnosimy o dodanie ustępu regulującego wyłączenia odpowiedzialności gwarancyjnej 

Wykonawcy, poprzez wskazanie, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej 

za wady i usterki powstałe na skutek: 

1) działania warunków atmosferycznych, 

2) zdarzenia kolejowego 

3) niezgodnej z dokumentacją lub nieprawidłowej eksploatacji 

4) działania osób trzecich np. wandalizm, wykonywanie czynności przez osoby 

nieuprawnione 

5) nieprawidłowego stanu infrastruktury. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z § 9 ust. 6 i 7 do gwarancji zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

Pytanie 82: 

Część B – Załącznik nr 3 do SIWZ „Istotne Postanowienia Umowy” 

§ 9 

Wnosimy o dodanie ustępu regulującego zasady zgłaszania wad i usterek w okresie gwarancji 

i rozszerzonej rękojmi: 

a) Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia Wykonawcy zaistniałych wad 

i usterek, nie później niż w ciągu 12h od wystąpienia, pod rygorem nieuznania wady jako 

objętej gwarancją. 

 

Wskazujemy, że niezwłoczne powiadomienie o wystąpieniu wady i wprowadzona sankcja 

zapewnia, że pracownicy Użytkownika przez ewentualne zwlekanie w zgłoszeniu wady, nie 

doprowadzą do pogorszenia stanu pojazdu i nie dojdzie do pogłębienia wady. 

b) W przypadku zgłoszenia po godzinie 14.00 w dni robocze, dniem powzięcia informacji                

o wadzie będzie następujący po nim pierwszy dzień roboczy. 
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c) W przypadku zgłoszenia w formie faksu, wymaga się uzyskania potwierdzenia otrzymania 

zgłoszenia; 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 

 

 

Pytanie 83: 

Część B – Załącznik nr 3 do SIWZ „Istotne Postanowienia Umowy” 

§ 9 ust. 3 pkt. 1) 

Wnosimy o dokonanie zmiany okresu gwarancji do 120 miesięcy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

 

Pytanie 84: 

Część B – Załącznik nr 3 do SIWZ „Istotne Postanowienia Umowy” 

§ 9 ust. 3 pkt. 2) 

Wnosimy o dokonanie zmiany okresu gwarancji do 60 miesięcy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

 

Pytanie 85: 

Część B – Załącznik nr 3 do SIWZ „Istotne Postanowienia Umowy” 

§ 9 ust. 9 

Wnosimy o wydłużenie terminu, o którym mowa w tym punkcie do 5 dni roboczych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy załącznika nr 3 do SIWZ § 9 ust. 9. 

 

 

Pytanie 86: 

Część B – Załącznik nr 3 do SIWZ „Istotne Postanowienia Umowy” 

§ 9 ust. 11 

Wnosimy o wydłużenie terminu, o którym mowa w tym punkcie do 5 dni roboczych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy załącznika nr 3 do SIWZ § 9 ust. 11. 

 

 

Pytanie 87: 

Część B – Załącznik nr 3 do SIWZ „Istotne Postanowienia Umowy” 

§ 9 ust. 12 

Prosimy o potwierdzenie, że kary umowne z tytułu zwłoki w usuwaniu wad (§ 12 ust. 1                    

pkt. 5) naliczane są dopiero od dnia następnego po upływie terminu ustalonego zgodnie                     

z § 9 ust. 12 umowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że kary umowne, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 5 naliczane 

będą od dnia następnego po upływie terminu ustalonego zgodnie z § 9 ust. 12. 
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Pytanie 88: 

Część B – Załącznik nr 3 do SIWZ „Istotne Postanowienia Umowy” 

§ 9 ust. 12 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku opisanym w tym ustępie uzgodniony, wydłużony 

terminu usunięcia usterki nie wpływa na obniżenie wskaźnika niezawodności; 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wydłużony termin usunięcia usterki będzie miał wpływ na 

obniżenie współczynnika niezawodności. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ pkt 15.5 

wydłużony termin usunięcia usterki traktowany będzie jako czas wyłączenia awaryjnego. 

 

 

Pytanie 89: 

Część B – Załącznik nr 3 do SIWZ „Istotne Postanowienia Umowy” 

§ 9 ust. 12 

Prosimy o doprecyzowanie, że zgodę na wydłużenie czasu, o którym mowa w § 9 ust. 11 

mogą niezależnie od siebie wyrazić Zamawiający lub Użytkownik – Koleje Wielkopolskie, 

przy czym wystarczy zgoda jednego z tych podmiotów, aby wydłużenie terminu uznać                         

za skuteczne. 

Wskazujemy, że taka zmiana może przyczynić się do usprawnienia procesu usuwania wad, 

ponadto, ponieważ to Użytkownik będzie na bieżąco zaznajomiony ze stanem floty, będzie 

podmiotem najlepiej zorientowanym w faktycznym wpływie wyrażenia takiej zgody                           

na możliwości przewozowe, jak również będzie pozostawał w stałym kontakcie                                   

z Wykonawcą. 

Mając na uwadze powyższe wnosimy o dodanie w § 15 danych kontaktowych również                         

do przedstawicieli użytkownika. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że na wydłużenie czasu, o którym mowa w § 9 ust. 12 wystarczy 

zgoda Użytkownika  lub Zamawiającego. 

Zgodnie z § 9 ust. 8 „Uprawnienia i obowiązki związane z gwarancją i rozszerzoną rękojmią 

za wady wykonywał będzie w imieniu Zamawiającego użytkownik pojazdu – Koleje 

Wielkopolskie sp. z o.o., który jest w tym zakresie upoważnionym przedstawicielem 

Zamawiającego.” 

 

 

Pytanie 90: 

Część B – Załącznik nr 3 do SIWZ „Istotne Postanowienia Umowy” 

§ 9 ust. 13 

Wnosimy o usunięcie tego postanowienia. Wskazujemy, że niestawiennictwo Wykonawcy        

do prac w komisji, o których mowa w § 9 ust. 10 stanowi ryzyko Wykonawcy, który 

pozbawia się wtedy wpływu na ustalenia. 

Jest to dla niego wystarczająca sankcja.  

Usunięcie wady we własnym zakresie przez Zamawiającego lub zlecenie jej wykonania 

innemu podmiotowi jest uzasadnione dopiero w przypadku, gdy Wykonawca nie wywiązuje 

się z terminu usunięcia wady, ale nie w przypadku, gdy nie rozpoczął w ogóle bieg terminu na 

jej usunięcie.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 3 do SIWZ § 9 ust. 13 

otrzymuje brzmienie: 
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„13. W przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę działań, o których mowa w ust. 11 

Zamawiający będzie uprawniony wg swojego wyboru do usunięcia wad we własnym zakresie 

lub zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi i obciążenia wszelkimi kosztami Wykonawcy, 

bez utraty z tego powodu gwarancji pojazdu. 

 

 

Pytanie 91: 

Część B – Załącznik nr 3 do SIWZ „Istotne Postanowienia Umowy” 

§ 9 ust. 14 

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający bądź Użytkownik przewiduje udostępnienie odpłatne 

na czas napraw pojazdu ze swojej floty w celu spełnienia zapisów niniejszego paragrafu? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje odpłatnego udostępnienia na czas naprawy pojazdu ze swojej 

floty w celu spełnienia zapisów § 9 ust. 14. 

 

 

Pytanie 92: 

Część B – Załącznik nr 3 do SIWZ „Istotne Postanowienia Umowy” 

§ 9 ust. 15 

Prosimy o doprecyzowanie, że wykonawca pokrywa wyłącznie koszty usunięcia wady oraz 

transportu pojazdu do naprawy oraz z naprawy. Wykonawca może pokrywać inne koszty,  

bezpośrednio związane z wykonaniem naprawy, ale wyłącznie te, które będą zasadne i uznane 

przez Wykonawcę. 

W przypadku niedoprecyzowania powyższego postanowienia, Wykonawca nie może                        

w sposób prawidłowy skalkulować ceny oferty, ponieważ nie ma jasności jakie koszty należy 

ująć w kalkulacjach. 

Co więcej postanowienie o takim poziomie ogólności uniemożliwia złożenie przez 

potencjalnych wykonawców porównywalnych ofert, w związku z czym konieczna jest 

stosowna zmiana. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 9 ust. 15 Wykonawca pokrywa wszelkie koszty 

napraw gwarancyjnych w tym koszty przejazdu pojazdu do naprawy oraz z naprawy. Oznacza 

to, że Wykonawca pokrywa koszty usunięcia wad oraz koszty usunięcia następstw wad. 

 

 

Pytanie 93: 

Część B – Załącznik nr 3 do SIWZ „Istotne Postanowienia Umowy” 

§ 9 ust. 16  

Wnosimy o dokonanie modyfikacji, poprzez nadanie brzmienia: 

„Czas wyłączenia pojazdu z  ruchu spowodowany wystąpieniem wady w okresie gwarancji                 

i rozszerzonej rękojmi, przedłuża odpowiednio okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi 

udzielonej przez Wykonawcę na dany pojazd, jednak o nie więcej niż 3 miesiące, względem 

pierwotnego okresu gwarancji lub rozszerzonej rękojmi. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy załącznika nr 3 do SIWZ § 9 ust. 16. 

 

Pytanie 94: 

Część B – Załącznik nr 3 do SIWZ „Istotne Postanowienia Umowy” 

§ 10 ust. 7 
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Wnosimy o dokonanie zmiany postanowienia poprzez wskazanie, że Zamawiający może 

żądać zwrotu zaliczki w przypadku osiągnięcia limitu odpowiedzialności wykonawcy z tytułu 

kary umownej o której mowa w §12 ust. 1 pkt. 3. 

Wskazujemy, że w przez cały okres trwania umowy Zamawiający posiada stosowne 

zabezpieczenia: należytego wykonania umowy oraz zwrotu zaliczki, w związku z czym tak 

rygorystyczne postanowienie nie znajduje uzasadnienia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wskazanego postanowienia, zwracając uwagę na 

fakt, iż kwotą zaliczki opłacona zostanie dostawa pierwszych trzech pojazdów, a zwrot 

zabezpieczenia zaliczki nastąpi w terminie 30 dni liczonych od dnia należytego zrealizowania 

ich dostawy (§10 ust. 9 i 10 projektu umowy) 

 

Pytanie 95: 

Część B – Załącznik nr 3 do SIWZ „Istotne Postanowienia Umowy” 

§ 10 ust. 9 

Wnosimy o zmianę sposobu rozliczania zaliczki w ten sposób, że zaliczka będzie rozliczana 

proporcjonalnie poprzez potrącanie z każdej faktury wartości 30% wartości każdego pojazdu. 

Faktury będą wystawiane zgodnie z umową po dostawie poszczególnych pojazdów. 

Zapłata należności za wykonanie umowy w ten sposób, że w pierwszej zostanie rozliczona 

udzielona zaliczka może spowodować sytuację, w której Wykonawca nie otrzyma zapłaty               

za pierwsze dostarczone pojazdy, co może negatywnie wpłynąć na cenę oferty, z powodu 

konieczności uwzględnienia w niej zwiększonego ryzyka kredytowego. 

Proponowana zmiana jest dla Zamawiającego zmianą obojętną, ponieważ niezależnie od tego 

w jaki sposób będzie rozliczona zaliczka, Zamawiającego zabezpiecza bankowa lub 

ubezpieczeniowa gwarancja jej zwrotu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę sposobu rozliczenia zaliczki 

przekazanej Wykonawcy na poczet wykonania przedmiotu umowy. 
 

 

Pytanie 96: 

Część B – Załącznik nr 3 do SIWZ „Istotne Postanowienia Umowy” 

§ 10 ust. 13 

Prosimy o potwierdzenie, że prawidłowo wystawiona faktura to faktura wystawiona zgodnie       

z obowiązującymi na dzień jej wystawienia przepisami. 

W przypadku, gdyby Zamawiający miał dodatkowe wymogi dotyczące danych, które mają 

znaleźć się na fakturze, prosimy o podanie ich katalogu zamkniętego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że prawidłowo wystawiona faktura to faktura wystawiona zgodnie 

z obowiązującymi na dzień jej wystawienia przepisami. 

 

 

Pytanie 97: 

Część B – Załącznik nr 3 do SIWZ „Istotne Postanowienia Umowy” 

§ 12 ust. 1 

Prosimy o zmianę zapisów na:  

"W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne: 

1) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie – 

10% wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy; 
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2) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – 10% wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy; 

3) za zwłokę Wykonawcy w dostawie pojazdu w terminie określonym w harmonogramie 

dostaw – 0,1% ceny netto jednego pojazdu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jak 

10% wynagrodzenia całkowitego netto Wykonawcy, o którym mowa w §10 ust. 1 umowy; 

4) za zwłokę w przekazaniu dokumentacji  w stosunku do terminów wskazanych w §5 

ust. 1  Umowy – 0,01% ceny netto jednego pojazdu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

5) za zwłokę w wykonaniu obowiązków wynikających z rękojmi i/lub udzielonej 

gwarancji – 0,1% ceny netto jednego  pojazdu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

6) za obniżenie w okresie gwarancji i rozszerzonej rękojmi na pojazdy współczynnika 

niezawodności poniżej wymaganej wartości Wn ≥ 0,97 – 0,01% wartości wynagrodzenia 

całkowitego netto wykonawcy, za każdy 1% obniżenia wartości współczynnika poniżej 

ustalonego minimum. 

 

Odpowiedź: 

Jak na pytania od nr 41 do nr 45. 

 

 

Pytanie 98: 

Część B – Załącznik nr 3 do SIWZ „Istotne Postanowienia Umowy” 

§ 12 

Wnosimy o dodanie ustępu stanowiącego, że wysokość wszystkich kar umownych 

naliczonych z tytułu realizacji niniejszej umowy nie może przekroczyć 30% wartości umowy 

netto. 

Wprowadzanie limitu odpowiedzialności jest powszechną praktyką. Pozwala prawidłowo 

skalkulować ryzyka wiążące się z realizacją umowy bez nieuzasadnionego podnoszenia ceny 

ofertowej, które może mieć miejsce w przypadku, gdy nie da się oszacować ryzyk. 

 

Odpowiedź: 

Jak na pytanie nr 46. 

 

Pytanie 99: 

Część B – Załącznik nr 3 do SIWZ „Istotne Postanowienia Umowy” 

§ 12 ust. 3 

Wnosimy o usunięcie postanowienia.  

Wskazujemy, że pierwszeństwo powinno mieć dobrowolne spełnienie zobowiązania, które 

jest bezsporne. 

Przedmiotowe postanowienie powoduje, że może dojść do sytuacji, w której zamawiający 

potrąci kary umowne, co do których między stronami istnieje spór. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 3 do SIWZ § 12 ust. 3 

otrzymuje brzmienie: 

 

„3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należnych mu kar umownych z 

wynagrodzenia Wykonawcy lub wniesionego zabezpieczenia.” 

 

 

Pytanie 100: 

Część B – Załącznik nr 3 do SIWZ „Istotne Postanowienia Umowy” 

§ 16 ust. 1 pkt 2) 

Wnosimy o dokonanie zmiany treści na następującą: 



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 

 

36 

„2) zmian terminów dostaw pojazdów i terminów płatności za dostawę w szczególności                       

w związku z możliwymi zmianami warunków dofinansowania projektu taborowego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża częściową zgodę na proponowaną zmianę treści Istotnych Postanowień 

Umowy i dokonuje modyfikacji §16 ust.1 pkt  2) Załącznika nr 3 do SIWZ, któremu nadaje 

nowe brzmienie: 

 

„2) zmian terminów dostaw pojazdów w stosunku do harmonogramu oraz terminów płatności 

za dostawę, w szczególności, w związku z możliwymi, przejściowymi ograniczeniami dostępu 

Zamawiającego do środków finansowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014 – 2020.” 

 

Pytanie 101: 

Część B – Załącznik nr 3 do SIWZ „Istotne Postanowienia Umowy” 

§ 16 ust. 1 

Wnosimy o dodanie kolejnego punktu o treści: 

„6) dokonanie zmian w rozwiązaniach technicznych stosowanych w pojazdach                                 

w uzasadnionych okolicznościami przypadkach”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację Załącznika nr 3 do SIWZ -

Istotne Postanowienia Umowy. 
 

 

Pytanie 102: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje udostępnienie nieodpłatne hali 

serwisowej ze stosowną infrastrukturą oraz mediami w celu przeprowadzania czynności 

serwisowych?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje nieodpłatnego udostępnienia hali serwisowej ze stosowną 

infrastrukturą oraz mediami w celu przeprowadzania czynności serwisowych.  

 

 

Pytanie 103: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Prosimy o wskazanie tras, na których eksploatowane będą pojazdy. 

 

Odpowiedź: 

W związku z zapisami zawartymi we Wniosku o dofinansowanie, w pięcioletnim okresie 

trwałości projektu, zakupione pojazdy będą eksploatowane przede wszystkim na linii 

kolejowej nr 271 Poznań Główny – Rawicz, oraz linii nr 351 Poznań – Krzyż. 

Mając na uwadze kwestie organizacyjne i proces obiegowania gwarantujący jak najlepsze 

wykorzystanie zakupionych pojazdów, tabor objęty projektem może być wykorzystywany 

również w innych relacjach z zakresu wojewódzkich przewozów kolejowych, definiowanych 

zgodnie z Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. 
 

Pytanie 104: 

Prosimy o wyjaśnienie w jakie miejsce zostanie podstawiony pojazd w celu weryfikacji 

komisyjnej uszkodzeń? 
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Odpowiedź: 

Głównym miejscem komisyjnej weryfikacji uszkodzeń pojazdów będzie Punkt Utrzymania 

Taboru Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. w Zbąszynku ul. Kolejowa 4. 

 

 

Pytanie 105: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Rozdział I, pkt. 8 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje do każdego pojazdu dostarczenia 1 szt. 

laptopa z zainstalowanym oprogramowaniem komputerowym. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ pkt 14.7 ppkt 5 

Wykonawca wraz z dostawą każdego ezt musi dostarczyć laptop z zainstalowanym 

oprogramowaniem komputerowym. 

 

 

Pytanie 106: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Tabela, poz. 1.15, pkt 2 

Bazując na naszym doświadczeniu w realizacji funkcji tempomatu oraz zebranych uwagach         

w trakcie eksploatacji produkowanego taboru pragniemy poinformować iż nastawa kroku                    

z dokładnością 2 km/h spowoduje dłuższy i niewygodny proces nastaw właściwej prędkości 

(maszynista ustawiając daną prędkość będzie musiał wykonać większa ilość kroków). Takie 

rozwiązanie nie jest powszechnie praktykowane. Proponujemy jako optymalne zastosowanie 

kroku o wartości 5km/h. Jest to zgodne z UIC612 dla pojazdów o prędkości eksploatacyjnej 

do 160 km/h. 

W związku z powyższym proponujemy zmianę zapisu na następujący:  

Poprzez wybranie zadanej prędkości z panelu operatorskiego na podstawie zdefiniowanych 

prędkości. Po wyborze zdefiniowanej prędkości maszynista winien móc dokonać jej zmiany             

z krokiem 5 km/h. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ poz 1.15 pkt 2 

ppkt 2) zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

 

„2) Poprzez wybranie zadanej prędkości z panelu operatorskiego na podstawie 

zdefiniowanych prędkości. Po wyborze zdefiniowanej prędkości maszynista winien móc 

dokonać jej zmiany z krokiem 2 km/h lub alternatywnie 5 km/h, do wyboru przez 

Wykonawcę.” 

 

 

Pytanie 107: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Tabela, poz. 1.17, pkt 2 

W przypadku wykorzystania filtrów wielokrotnego użytku przez długi czas istnieje 

możliwość utraty jakości, kształtu oraz wszystkich właściwości fizycznych oraz chemicznych 

danego filtru. Opierając się na doświadczeniu które posiadamy na bazie eksploatowanych 

pojazdów zalecamy zastosowanie filtrów wymiennych. 

W związku z powyższym proponujemy następującą treść zapisu: 

„Układ klimatyzacji i ogrzewania powinien być ze sobą całkowicie zintegrowany i sterowany 

automatycznie. Zastosować filtry wymienne lub wielokrotnego użytku. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ poz 1.17 pkt 2 

zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

 

„Zastosować filtry wymienne lub wielokrotnego użytku.” 

 

 

Pytanie 108: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Tabela, poz. 1.17 

W związku z tym że przywołana norma PN-K-11010:1994/Az1:1999 i UIC553  są stosowane 

dla wagonów wnioskujemy o wykreśleniu tych norm. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ poz 1.17 

kolumna „norma” otrzymuje brzmienie: 

 

„PN-EN 14750-1:2006; PN-EN 14750-2:2006; PN-EN 14813-1+A1:2011” 

 

 

Pytanie 109: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Tabela, poz. 3.2, pkt 2 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zasilanie każdego silnika trakcyjnego                    

z osobnego falownika? Wówczas prosimy o zmianę powyższego zapisu na następujący:  

Minimum dwa falowniki główne w technologii IGTB chłodzone powietrzem lub cieczą 

montowane na dachu pojazdu po jednym na dwa silniki lub falownik na silnik. Należy 

zastosować dodatkowe wygłuszenie przestrzeni pod urządzeniami układu napędowego                       

i zasilającego znajdującymi się na dachu ezt, w celu ograniczenia przedostawania się dźwięku 

pracy urządzeń do wnętrza pojazdu. 

 

Odpowiedź: 

Jak na pytanie nr 2. 

 

Pytanie 110: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Tabela, poz. 3.2, pkt 3 

W związku z brzmienie postanowienia, które dla pojazdów pięcioczłonowych jest 

wymagający proponujemy zmianę na: 

„3. Średnie przyspieszenie rozruchu ezt w zakresie prędkości od 0 do 50 km/h – ≥ 0,8 m/s² 

(pojazd o masie eksploatacyjnej w stanie gotowości do pracy + pasażerowie siedzący. Należy 

przyjąć masę pasażera 70 kg).” 

Wymagane parametry techniczne po zmianie pozwolą zachować te same czasy rozruchu 

pojazdu z prędkości 0 km/h do prędkości 65 km/h jak w przypadku spełnienia wymagania 

przed zmianą czyli 1m/s² do 30km/h. Zmiana pozwoli również na osiągnięcie docelowej 

dynamiki pojazdu (krótkich czasów rozruchu)  

z wykorzystaniem niższej maksymalnej siły napędowej. Wpłynie to korzystnie na żywotność 

obręczy kół i zmniejszenie materiałów eksploatacyjnych związanych z podnoszeniem 

współczynnika przyczepności do szyn kół napędowych. Powyższa zmiana nie wpłynie                      

w najmniejszym stopniu na wydłużenie czasu podróży  

a przyczyni się do wydłużenia wspomnianej żywotności elementów eksploatacyjnych. 

 

Odpowiedź: 
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Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ poz 3.2 pkt 3  

otrzymuje brzmienie: 

 

„3. Średnie przyspieszenie rozruchu ezt: 

      - w zakresie prędkości od 0 do 30 km/h – ≥ 1,0 m/s² lub 

      - w zakresie prędkości od 0 do 50 km/h – ≥ 0,8 m/s² 

(pojazd o masie eksploatacyjnej w stanie gotowości do pracy + pasażerowie siedząc; należy 

przyjąć masę pasażera 70 kg).”  

 

 

Pytanie 111: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Tabela, poz. 4.2, pkt 2 

Proponujemy zastosowanie dla układu wycieraczki następujących biegów: bieg szybki                          

i wolny oraz minimum 2 biegi z interwałem czasowym. Jest to rozwiązanie optymalne pod 

kątem potrzeb maszynistów. 

W związku z powyższym proponujemy następujący zapis: 

„Zastosować wycieraczki z regulacją prędkości (5 biegów: Bieg ciągły szybki i wolny oraz 

min. dwa biegi przerywane). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ poz 4.2 pkt 2 

otrzymuje brzmienie: 

 

„2. Zastosować wycieraczki z regulacją prędkości (5 biegów, w tym jeden bieg ciągły szybki, 

jeden ciągły wolny i trzy biegi z interwałem czasowym).” 

 

 

Pytanie 112: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Tabela, poz. 4.3 w zw. z poz. 13.1 oraz 13.2 

W opisie lusterek bocznych zewnętrznych Zamawiający nie wskazał, że wymaga                                

od Wykonawcy montażu lusterek bocznych zewnętrznych w postaci kamer. Wymóg montażu 

czterech kamer zewnętrznych lusterkowych został przewidziany w opisie kamer.  

Prosimy o ujednolicenie zapisów i potwierdzenie, że wymóg Zamawiającego faktycznie 

dotyczy montażu 4 kamer zewnętrznych mających spełniać funkcję lusterek bocznych.                    

W przypadku potwierdzenia powyższego wymogu prosimy o wykreślenie zapisów 

stanowiącego o konieczności montażu lusterek, które będą się składały przy prędkości 

powyżej 5 km/h. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga montażu w pojeździe 4. lusterek zewnętrznych (poz. 4.3) oraz  

4. kamer zewnętrznych lusterkowych (poz. 13.2 pkt 1 ppkt 3). 

 

 

Pytanie 113: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Tabela, poz. 5.1 oraz 5.3 

W punkcie 5.1 w zakresie wymaganych norm dla podłóg, ścian i sufitów przywołane                       

są normy PN-EN 45545-2+A1: 2015-12 i PN-K 02511:2000 a już w punkcie 5.3 (wymagania 

dla ścianek przedziałowych) występuje tylko norma PN-EN 45545-2+A1: 2015-12 
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Tak sformułowany zapis sugeruje że dla tego samego elementu należy spełnić zarówno 

wymagania normy PN-EN 45545-2 jak i PN-K 02511; co w naszej ocenie jest 

nieuzasadnione. 

Wnioskujemy o ujednolicenie wymagań i pozostawienie jedynie zapisu dotyczącego 

zgodności z TSI LOC&PAS w zakresie stosowania materiałów niemetalowych (co stawia 

wymóg stosowania normy EN 45545-2 lub normy PN-K-02511).   

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ poz 5.1 

kolumna „norma” otrzymuje brzmienie: 

 

„PN-EN 45545-2+A1: 2015-12”, 

 

natomiast pkt 2 tiret pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„- wyłożenia muszą spełniać wymagania normy PN-EN 45545-2+A1: 2015-12,” 

 

Pytanie 114: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Tabela, poz. 5.2, pkt. 3 

Wnioskujemy o usunięcie postanowienia: "Sposób zamontowania do uzgodnienia                                

z Zamawiającym".  

Wskazujemy, że to wykonawca, jest producentem i projektantem pojazdu. Sposób montażu 

każdego elementu jest dedykowany do danego pojazdu i ściśle powiązany z pozostałymi 

komponentami. Zmiana sposobu zamontowania może powodować konieczność zmian 

technicznych, które mogą wiązać się z koniecznością ponownego wykonania  badań. Ponadto 

może prowadzić do wzrostu ceny oferty. Mając na względzie powyższe dokonanie zmiany 

SIWZ w tym zakresie pozostaje w interesie Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ poz 5.2 pkt 3 

otrzymuje brzmienie: 

 

 „3. Zamontowane oświetlenie musi tworzyć linię świetlną.” 

 

 

Pytanie 115: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Tabela, poz. 5.1, pkt 3 

Wzmocnienie sufitu może być zrealizowane na wiele sposobów np. jako dodatkowe przęsła 

sufitu wzmacniające jego konstrukcję. Zapis w SIWZ ogranicza sposób realizacji 

wzmocnienia sufitu w związku z powyższym proponujemy zmianę zapisu:  

3.Panele sufitowe wraz ze wzmocnieniami wykonane z blachy aluminiowej. 

 

Odpowiedź: 

Jak na pytanie nr 4. 

 

 

Pytanie 116: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Tabela, poz. 5.4, pkt 5 

Prosimy o  doprecyzowanie testowego załączenia klimatyzacji. Czy Zamawiający wymaga 

aby możliwe było przetestowanie sprężarek głównych czy zapis dotyczy ogólnej zasady 

działania? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że pisząc o „testowym załączeniu klimatyzacji” miał na myśli 

sprawdzenie ogólnego działania. 

 

 

Pytanie 117: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Tabela, poz. 5.4 

W związku z tym że przywołana norma PN-K-11010:1994/Az1:1999 i UIC553 są stosowane 

dla wagonów oraz PN- EN 13129-1 norma dotyczy linii głównych wnioskujemy                              

o wykreśleniu tych norm. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ poz 5.4 

kolumna „norma” otrzymuje brzmienie: 

 

„PN-EN 14750-1:2006; PN-EN 14750-2:2006; TSI LOC&PAS” 

 

 

Pytanie 118: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Tabela, poz. 5.4 

Tabela, poz 5.4, pkt 6 

W związku z oszczędnością energii w sytuacji kiedy jej nadmierne  zużycie nie jest konieczne 

Wykonawca rekomenduje zmianę zapisu poniższego pkt. Na następującej treści: 

Zastosować przedziałowe czujniki temperatury w wykonaniu wandaloodpornym, których 

rozmieszczenie gwarantować będzie równomierny rozkład temperatury w całym ezt.                      

W przypadku zaniku zasilania o ile to konieczne ze względu na ochronę urządzeń systemu 

klimatyzacji (grzejniki itp..) będzie zapewniona 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis w załączniku nr 4 do SIWZ poz. 5.4 pkt 6. 

 

 

Pytanie 119: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Tabela, poz. 5.5, pkt. 5 

Wnioskujemy o usunięcie "Miejsca montażu" jako parametr do uzgodnienia                                              

z Zamawiającym, a dodanie „wg projektu Wykonawcy”. 

Wskazujemy, że to wykonawca, jest producentem i projektantem pojazdu. Sposób montażu 

każdego elementu jest dedykowany do danego pojazdu i ściśle powiązany z pozostałymi 

komponentami. Zmiana sposobu zamontowania może powodować konieczność zmian 

technicznych, które mogą wiązać się z koniecznością ponownego wykonania  badań. Ponadto 

może prowadzić do wzrostu ceny oferty. Mając na względzie powyższe dokonanie zmiany 

SIWZ w tym zakresie pozostaje w interesie Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ poz 5.5 pkt 5 

otrzymuje brzmienie: 

 

„5. W każdym przedsionku oraz w przedziałach WC zamontować po jednej śmietniczce 

uchylnej o pojemności minimum 15 litrów każda. Konstrukcja śmietniczki – umożliwiająca 
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swobodne umieszczenie 1,5 litrowej butelki PET. Wzór i kolorystyka – do uzgodnienia z 

Zamawiającym.” 

 

 

Pytanie 120: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Tabela, poz. 5.5, pkt 5 

Wnosimy o zmianę zapisu:  

„W przedsionkach wejściowych oraz w przedziałach WC   zamontować po jednej śmietniczce 

uchylnej o pojemności minimum 15 litrów każda. Konstrukcja śmietniczki – umożliwiająca 

swobodne umieszczenie 1,5 litrowej butelki  PET. Miejsca montażu, wzór i kolorystyka –                

wg projektu Wykonawcy.” 

W oparciu o posiadane doświadczenie wskazujemy, że zastosowaniem jednej śmietniczki                 

o pojemności 15 litrów na przedsionek wejściowy jest wystarczające pod kątem potrzeby 

osób podróżujących. 

W związku z powyższym proponujemy zmianę zapisu na następujący: 

 

Odpowiedź: 

Jak na pytanie nr 119. 

 

Pytanie 121: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Tabela, poz. 5.7 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje przedstawienia 5 modeli foteli 

mieszczących się w kategorii foteli dedykowanych dla ruchu regionalnego? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że Zamawiający oczekuje przedstawienia 5 modeli foteli 

mieszczących się w kategorii foteli dedykowanych dla ruchu regionalnego. 

 

 

Pytanie 122: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Tabela, poz. 5.8, pkt 2, ppkt 3 

W kolumnach norma oraz opis są zapisane różne normy. Prosimy o ujednoliceniu zapisu 

normy w kolumnach norma i opis. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ poz 5.8 pkt 2 

ppkt 3) otrzymuje brzmienie: 

 

„3) muszą spełniać normę PN-EN 45545-2+A1: 2015-12” 

 

 

Pytanie 123: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Tabela poz. 5.8, pkt. 4 

Wnioskujemy o usunięcie "Rozwiązanie techniczne" jako do uzgodnienia z Zamawiającym.  

Wskazujemy, że to wykonawca, jest producentem i projektantem pojazdu. Sposób montażu 

każdego elementu jest dedykowany do danego pojazdu i ściśle powiązany z pozostałymi 

komponentami. Zmiana sposobu zamontowania może powodować konieczność zmian 

technicznych, które mogą wiązać się z koniecznością ponownego wykonania  badań. Ponadto 
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może prowadzić do wzrostu ceny oferty. Mając na względzie powyższe dokonanie zmiany 

SIWZ w tym zakresie pozostaje w interesie Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

 

Pytanie 124: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Tabela 5.13, 5.14 oraz 5.15 

Prosimy o wskazanie kto będzie ponosił koszty serwisowania urządzeń, o których mowa                          

w tych punktach. 

 

Odpowiedź: 

Usuwanie usterek gwarancyjnych – po stronie Gwaranta. Pozostałe czynności serwisowe – po 

stronie Użytkownika. 

 

 

Pytanie 125: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Tabela, poz. 6.2, pkt 10, ppkt 5 oraz 10 

Zamawiający określił aby w toalecie została zastosowana suszarka do rąk. W związku                       

z powyższym proponujemy usunąć zapis o stosowaniu ręczników papierowych oraz kosza na 

zużyte ręczniki papierowe. Suszarka do rąk skutecznie zastępuje ręczniki papierowe i jest 

rozwiązaniem bardziej higienicznym. 

W związku z powyższym proponujemy następujący zapis: 

10. Toalety wyposażone w:  

1) umywalkę;  

2) pojemnik na mydło w płynie;  

3) lustro (wykonane ze szkła hartowanego);  

4) zamknięty, próżniowy układ WC z muszlami ze stalowej blachy nierdzewnej z deską 

sedesową i klapą;  

5) uchwyt na papier toaletowy  

6) suszarkę do rąk;  

7) gniazdo elektryczne 230 V AC;  

8) przewijak dla niemowląt;  

9) pojemnik na zużyte pieluchy jednorazowe dla niemowląt wyposażony w układ 

pochłaniania nieprzyjemnego zapachu;   

11) ręczny aplikator do odświeżania powietrza zapachu z dozownikiem zabudowanym pod  

laminatem (dostęp do dozownika za pomocą klucza);  

12) śmietniczkę uchylną o pojemności minimum 15 l;  

13) podwójny wieszak do garderoby.  

Rozmieszczenie wyposażenia – do uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

 

Pytanie 126: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Tabela, poz. 6.2, pkt 6 

Prosimy o doprecyzowanie, co dla Zamawiającego oznacza pojęcie instalacji 

doprowadzającej wodę do muszli ustępowej i umywalki tzw, ”sucha”. 
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Odpowiedź: 

Pojęcie jest powszechnie stosowane w nomenklaturze kolejowej i zdaniem Zamawiającego 

nie wymaga dodatkowych wyjaśnień. 

 

 

Pytanie 127: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Tabela, poz. 6.2, pkt 13 

Prosimy o wyjaśnienie czy wystarczające będzie w tym zakresie wypukłe oznakowanie 

samych przycisków? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że wystarczające będzie w tym zakresie wypukłe oznakowanie 

samych przycisków. 

 

 

Pytanie 128: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Tabela, poz. 7.2, pkt 3 ust. 1, 3 oraz 4 

Zamawiający wymaga zastosowania w kabinie maszynisty szyb zespolonych w uszczelce 

silikonowej. Takie rozwiązanie uniemożliwi zastosowanie tych szyb jako elektrogrzejnych 

czyli rozwiązania, które podnosi komfort eksploatacji w warunkach zimowych. Ponadto okna 

boczne, które są stosowane w nowoczesnych pojazdach szynowych mają kształt sferyczny                 

co za tym idzie wersja takiej szyby jako zespolonej będzie znacznie kosztowniejsza                          

w produkcji niż pojedynczej szyby. Dodatkowo w przypadku szyby czołowej wykonanie 

szyby zespolonej jako montowanej na uszczelce jest niedopuszczalne ze względu na testy 

zderzeniowe jakie musi przejść podczas badań. Wnosimy o zmianę zapisów na: 

 

„3) osadzenie szyb jako wklejane”  

Wnosimy także o zmianę w ust 4. W przypadku szyby czołowej jej gabaryty podczas takiej 

wymiany spowodują częściowe zdemontowanie pulpitu a ponadto wyciąganie szyby, która 

waży kilkanaście kilogramów na wyciągniętych ramionach wiąże się z ogromnym wysiłkiem 

nawet dla dwóch dorosłych mężczyzn. W przypadku szyb bocznych skomplikuje                               

to zabudowę wyłożeń wewnętrznych a dodatkowo zmniejszy gabaryt szyby pogarszając tym 

samych widoczność i pomniejszając dostęp światła. W związku z powyższym wnosimy                      

o zmianę zapisu na: 

„4) możliwość łatwej wymiany szyb z zewnątrz pojazdu” 

 

Odpowiedź: 

Jak na pytanie nr 14 

Szyby czołowe opisane są pod poz. 8.5 tabeli. 

 

 

Pytanie 129: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Tabela, poz. 8.3 

W związku z tym że przywołana norma UIC553 jest stosowana dla wagonów wnioskujemy                

o wykreśleniu tej normy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ poz 8.3 

kolumna „norma” otrzymuje brzmienie: 
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„PN-EN 14813-1+A1:2011; TSI LOC&PAS” 

 

 

Pytanie 130: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Tabela, poz. 8.7 

Prosimy o sprecyzowanie, co Zamawiający rozumie po podjęciem  „Tachograf cyfrowy”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zapis danych musi się odbywać w postaci cyfrowej. 

 

 

Pytanie 131: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Tabela, poz. 8.11, pkt 1 i 2 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza jedną z form logowania tak aby 

zapewnić uprawnienia maszyniście, czy maszynista ma być zobowiązany do podwójnego 

logowania. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że maszynista musi mieć możliwość podwójnego logowania. 

Pytanie 132: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Tabela, poz. 8.16, pkt 4 

W przypadku awarii podczas wykolejenia urządzenie nie gwarantuje odporności. Natomiast 

może być zastosowana pamięć zabezpieczona, tak zwana czarna skrzynka. Z tego względu 

wnosimy o zmianę zapisu na następującą treść:   

„Pamięć urządzenia – odporna na uszkodzenia podczas wykolejenia.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ poz 8.16 pkt 4  

otrzymuje brzmienie: 

 

„4. Pamięć urządzenia – odporna na uszkodzenia podczas wypadku i poważnego wypadku.” 

 

 

Pytanie 133: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Tabela, poz. 9.2, pkt 1 

W związku z tym iż karta UIC540 nie opisuje rozwiązania hamulca elektropneumatycznego 

proponujemy zmienić treść zapisu na następujący: 

Rodzaje hamulca:  

- pneumatyczny wg karty UIC 540 w zakresie dla zespołów trakcyjnych,  

- elektropneumatyczny,  

- elektrodynamiczny,  

- postojowy - według propozycji wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

Odpowiedź: 

Jak na pytanie nr 17. 

 

 

Pytanie 134: 
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Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Tabela, poz. 9.2, pkt 7 

Czy zastosowanie na pulpicie manometru wskazującego wartość ciśnienia w układzie 

hamulca postojowego pierwszego wózka pod daną kabiną, plus wskazanie stanu hamulca 

postojowego dla pozostałych wózków przy pomocy wskazań na wyświetlaczu maszynisty 

HMI może spełnić dane wymaganie? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zastosowanie na pulpicie manometru wskazującego wartość 

ciśnienia w układzie hamulca postojowego pierwszego wózka pod daną kabiną, plus 

wskazanie stanu hamulca postojowego dla pozostałych wózków przy pomocy wskazań na 

wyświetlaczu maszynisty HMI będzie spełniać wymaganie w poz. 9.2 pkt 7. 

 

 

Pytanie 135: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Tabela, poz. 9.2, pkt 9 

Wnioskujemy o usunięcie z wymagania zapisu o wydruku próby hamulca. Raport z każdej 

przeprowadzonej próby znajduje się w pamięci systemu sterowania pojazdu, który łatwo 

można wyeksportować np. do zewnętrznej pamięci typu PenDrive w formie pliku pdf. 

Proponujemy zmianę zapisu na następujący: 

Próba hamulca – możliwość wykonania przez maszynistę próby hamulca z kabiny 

maszynisty, także w trakcji wielokrotnej. Zapis próby – w systemie informatycznym pojazdu 

w formie raportu łatwe do wyeksportowania w celu ich analizy czy wydruku na zewnętrznym 

komputerze.  Rozwiązanie i zakres informacji – do uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

 

Pytanie 136: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Tabela, poz. 10.1 

Przytoczone zapisy wskazują nie tylko na urządzenia przetwarzające napięcie 3000 V DC                    

na napięcie 3 x 400 V AC (wskazana w nazwie punktu przetwornica 3000V/~3x400V)                   

ale również na urządzenia dostarczające napięcia 24V DC oraz   układy zasilania 

zewnętrznego (peronowego) to też prosimy o zmianę nazwy nagłówka tego punktu                            

na następujący: „Układ zasilania pomocniczego (zasilanie urządzeń pokładowych)” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

 

Pytanie 137: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Tabela, poz 10.2 

Podane w punkcie 10.2 normy PN-EN 50123-1:2003, PN-EN 50123-2:2003 odnoszą się                    

do urządzeń stacjonarnych, będących częścią infrastruktury kolejowej. W miejscu tym 

należałoby przywołać zgodność z normami PN-EN 60077-1, PN-EN 60077-2 oraz PN EN 

60077-3. W związku z powyższym proponujemy następującą treść zapisu: 

„Wymagania – zgodne ze wskazanymi w pkt. 10.2 normami: 

PN-EN 50163:2006/A1:2007  

PN-EN 60077-1,  
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PN-EN 60077-2  

PN EN 60077-3 

PN-EN 50155: 2007/AC:2010  

PN-EN 50388:2012”   

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ poz. 10.2 

kolumna „norma” otrzymuje brzmienie: 

 

“PN-EN 50163:2006/A1:2007  

PN-EN 60077-1,  

PN-EN 60077-2  

PN EN 60077-3 

PN-EN 50155: 2007/AC:2010  

PN-EN 50388:2012”   

 

 

Pytanie 138: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Tabela, poz 10.7 

W punkcie 10.7 i w Spisie podstawowych norm i kart UIC przywołana jest Karta UIC 564-2. 

Wskazuje to, że zapis w takiej formie dla instalacji elektrycznej w praktyce obliguje                       

do stosowania zarówno normy PN-EN 45545-2 jak i norm PN K 02511:2000/PN K 

02502:1992 jak i UIC 564-2. Metodyka badań zawarta w UIC 564-2 jest identyczna jak                   

w normach PN-K- 02511:2000. Różnica polega jedynie na innej nomenklaturze 

klasyfikacyjnej – ale odniesionej do tych samych wyników badań. 

W związku z powyższym wnioskujemy o wykreślenie z punktu 10.7 wymogu spełnienia UIC 

564-2. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ poz. 10.7 

kolumna „norma” otrzymuje brzmienie: 

 

„PN-K-23011:1998 

PN-EN 50388:2005 

TSI LOC&PAS 

UIC 642” 

 

natomiast pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego – zgodne z UIC 642” 

 

 

Pytanie 139: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Tabela, poz. 12.1, pkt 13 

Prosimy o wyjaśnienie, czy wymaganie dotyczące SIP oraz wyświetlania rozkładu jazdy 

należy rozpatrywać w powiązaniu z wymaganiami z poz. 12.3, pkt 3, ppkt 2). 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że emisja reklam w SIP ma być realizowana na monitorach LCD, o 

których mowa w pkt 12.4 tabeli, natomiast wyświetlanie rozkładu jazdy ma być realizowane 

na monitorach opisanych w pkt 12.3 tabeli. 
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Pytanie 140: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Tabela, poz. 12.2, pkt 6 

 

Prosimy o wyjaśnienie, czy sytuacja, w której awaria tablicy systemu informacji pasażerskiej 

wewnątrz pojazdu nie wpływa na działanie tablic zewnętrznych spełni powyższe wymaganie. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że powyższa sytuacja spełni wymagania Zamawiającego.  

 

 

Pytanie 141: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Tabela, poz. 12.3, pkt 3, ppkt 2) 

Czy zamawiający rozumie przez rozdzielczość HD tablicy sytuację kiedy wartość pozioma 

tablicy wynosi min. 1280 pikseli? Czy wartość pozioma może wynosić około 500 pikseli? 

 

Odpowiedź: 
Jak na pytanie nr 52. 

 

 

Pytanie 142: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Tabela, poz. 12.6 

Zamawiający przywołał normę EN 45545. Prosimy o wyjaśnienie czy należy zatem rozumieć 

że obowiązujące są zawarte we wszystkich normach EN 45545 (EN 45545-1, EN45545-2 

itd….)? 

Czy należy rozumieć, że inne elementy niemetalowe (przewody pneumatyczne, izolacja 

termiczna i akustyczna, powłoki lakiernicze itd) nie wyspecyfikowane z nazwy w SIWZ 

podlegają wymaganiom zgodnie z zapisem w SIWZ Rozdział 1 pkt 4 ust 4) ( TSI 

LOC&PAS), czyli na zgodność z EN 45545-2  lub PN-K-02511:2000? (zgodnie z punktem 

7.1.1.5. TSI LOC&PAS). 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że wymagania zawarte pod poz. 12.6 w tabeli dotyczą tylko systemu 

pętli indukcyjnych. 

 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ 

poz. 12.6 kolumna „norma” otrzymuje brzmienie: 

 

 „BS EN 60118-4:2015; 

PN-EN 50155: 2007/AC:2010; 

PN-EN 60065:2015-08; 

PN-EN 61373:2011; 

PN-EN 45545-2+A1:2015-12” 

 

 

Pytanie 143: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Tabela, poz. 13.2, pkt 4 
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Wnioskujemy o wykreśleniu powyższego punktu ze względu na skomplikowane rozwiązanie, 

które wymaga zastosowanie akumulatorów typowo dedykowanych  do podtrzymania 

monitoringu – rejestratorów i switchy.  

Standardowe podtrzymanie rejestracji wyniesie ok. 1h i energia jest czerpana z baterii 

pojazdu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ poz. 13.2 pkt 4 

otrzymuje brzmienie: 

 

„4. Kamery lusterkowe, szlakowe i sprzęgowe muszą posiadać możliwość rejestrowania 

obrazu podczas postoju i po wyłączeniu baterii akumulatorów pojazdu przez min. 1h”                                    

 

 

Pytanie 144: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Tabela, poz. 13.4 pkt 1, poz. 13.4 pkt 4 ppkt. 1, oraz 14.4 pkt 1 ppkt 1 

Bazując na naszym doświadczeniu rozwiązaniem  zapewniającym prawidłowe wyświetlanie 

obrazu jest zastosowanie rozdzielczości 800x600 oraz ekranu o wielkości 10,4”.                              

W produkowanych przez nas pojazdach jest stosowane takie rozwiązanie, było ono 

weryfikowane przez maszynistów którzy z rozwiązania byli zadowoleni i nie wnosili uwag. 

W związku z powyższym proponujemy następujące zapis: 

  Załącznik nr 4 do SIWZ pkt 13.4.1 

1. Maszynista pojazdu powinien mieć możliwość w realnym    

czasie obserwować wydarzenia w przestrzeni pasażerskiej, oraz na zewnątrz pojazdu                   

(na przystanku lub podczas postoju) na kolorowym dotykowym terminalu umieszczonym               

w obu kabinach maszynisty. Ekran dotykowy terminala o przekątnej nie mniejszej niż 10.4”                  

w miejscu zapewniającym widoczność obrazu w różnych warunkach atmosferycznych                     

z możliwością regulacji jasności obrazu poprzez przyciski wbudowane w przedni panel 

terminala (maksymalne przyciemnienie i rozjaśnienie nie może spowodować zaniku 

obrazu). Miejsce montażu – do uzgodnienia z Zamawiającym. 

        Załącznik nr 4 do SIWZ pkt 13.4.4(1) 

         4. Terminal HMI powinien spełniać następujące wymagania:  

              1) rozdzielczość minimalna - 800x600; 

Załącznik nr 4 do SIWZ pkt 14.4.1(1) 

         1. Do obsługi dynamicznego rozkładu jazdy należy zamontować:  

1) komputer panelowy z ekranem dotykowym, montowany w kabinach maszynisty, służący                  

do prezentacji maszyniście rozkładu jazdy, o przekątnej 10,4” i rozdzielczości 800 x   600; 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 

 

 

Pytanie 145: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Tabela, poz. 14.7, pkt 6 

Każdy z pojazdów należy dodatkowo wyposażyć w przenośne nocne sygnały końca pociągu. 

Sygnały typu LED powinny generować z jednej strony światło czerwone a z drugiej białe 

(możliwość korzystania naprzemiennie tylko z jednej barwy światła). Stanowisko do ich 
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przechowywania powinno być wyposażone w zaczepy z możliwością jednoczesnego 

ładowania tychże sygnałów, z kolei czoła pojazdu powinny posiadać zaczepy do ich łatwego 

mocowania. 

Czy przenośne sygnały mają posiadać stację dokującą ? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że przenośne sygnały końca pociągu muszą posiadać stację 

dokującą. 

 

 

Pytanie 146: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Tabela, poz. 15.5, Współczynnik niezawodności 

Wnosimy o obniżenie współczynnika do ≥95%. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 

 

 

Pytanie 147: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje udostępnienie nieodpłatne hali 

serwisowej ze stosowną infrastrukturą oraz mediami w celu przeprowadzania czynności 

serwisowych?  

 

Odpowiedź: 
Jak na pytanie nr 102. 

 

 

Pytanie 148: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Prosimy o wskazanie tras, na których eksploatowane będą pojazdy 

 

Odpowiedź: 
Jak na pytanie nr 103 

. 

 

Pytanie 149: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Prosimy o wyjaśnienie w jakie miejsce zostanie podstawiony pojazd w celu weryfikacji 

komisyjnej uszkodzeń? 

 

Odpowiedź: 
Jak na pytanie nr 104. 

 

 

Pytanie 150: 

Część C – Załącznik nr 4 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Spis podstawowych norm i kart UIC, poz. 62 

Ponieważ w przytoczonej normie PN-K-88177:1998/Az1:2002, niektóre wymagane 

parametry nie mają celowości zastosowania dla zespołów trakcyjnych (przykładowo  czas 

napełniania zbiorników od 150s do 210s wymagany punktem 2.2.3) proponujemy dodać 

adnotację przy zapisanej normie następującej treści:  
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W zakresie zasadnym dla zespołów trakcyjnych. 

1. Spis podstawowych norm i kart UIC, poz. 74 

 

Ponieważ w przytoczonej normie UIC 540 niektóre wymagane parametry nie mają celowości 

zastosowania dla zespołów trakcyjnych proponujemy przy zapisanej normie dodać adnotację 

następującej treści :  

 

W zakresie zasadnym dla zespołów trakcyjnych 

 

2. Spis podstawowych norm i kart UIC, poz. 75 

 

Ponieważ w przytoczonej normie UIC 541-1 niektóre wymagane parametry nie mają 

celowości zastosowania dla zespołów trakcyjnych proponujemy przy zapisanej normie dodać 

adnotację następującej treści :  

 

W zakresie zasadnym dla zespołów trakcyjnych 

 

3. Spis podstawowych norm i kart UIC, poz. 76 

 

Ponieważ w przytoczonej normie UIC 541-5 niektóre wymagane parametry nie mają 

celowości zastosowania dla zespołów trakcyjnych proponujemy przy zapisanej normie dodać 

adnotację następującej treści :  

 

W zakresie zasadnym dla zespołów trakcyjnych. 

 

4. Spis podstawowych norm i kart UIC, poz. 77 

 

Ponieważ w przytoczonej normie UIC 543 niektóre wymagane parametry nie mają celowości 

zastosowania dla zespołów trakcyjnych proponujemy przy zapisanej normie dodać adnotację 

następującej treści :  

 

W zakresie zasadnym dla zespołów trakcyjnych. 

 

 

5. Spis podstawowych norm i kart UIC, poz. 5 

 

W związku z tym że przywołana norma PN- EN 13129-1 dotyczy linii głównych 

wnioskujemy o wykreśleniu tej normy. 

 

6. Spis podstawowych norm i kart UIC, poz. 60 

 

W związku z tym że przywołane norma PN-K 11010:1994/Az1:1999 dotyczy wagonów 

wnioskujemy o wykreśleniu tej normy. 

 

7. Spis podstawowych norm i kart UIC, poz. 80 

 

W związku z tym że przywołane norma UIC 553 dotyczy wagonów wnioskujemy                               

o wykreślenie tej normy. 

 

8. Spis podstawowych norm i kart UIC, poz. 27 
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W kolumnie Numer normy/karty UIC oraz w kolumnie normy/karty UIC podane są różne 

normy. Prosimy o ujednoliceniu zapisu numeru normy do jej nazwy. 

 

 

9. Spis podstawowych norm i kart UIC 

 

Wnioskujemy o przywołanie normy PN-EN 50126 która określa podstawowe wytyczne                 

do zarządzania RAMS, także postepowanie z zarządzaniem ryzykiem wymagań 

bezpieczeństwa, określanie poziomów ryzyka i jego tolerancji. Jest ona także wytyczną                        

do przedstawiania dowodów bezpieczeństwa. Tym bardziej należy ją przywołać w przypadku 

gdy przywołane są normy 50128 i 50129 które są składnikami 50126. 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ tabela „Spis 

podstawowych norm i kart UIC” otrzymuje brzmienie: 

 
„Spis podstawowych norm i kart UIC 
 

Lp. Numer normy/karty UIC 
Tytuł normy/karty UIC 

 

1. PN-EN 3-7+A1:2008 
Gaśnice przenośne – Część 7: Charakterystyki, wymagania 
eksploatacyjne i metody badań.  

2. PN-EN 286-3:2002 

Proste, nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe na 
powietrze lub azot – Część 3: Stalowe zbiorniki ciśnieniowe 
pneumatycznych układów hamulcowych oraz układów 
pomocniczych dla taboru kolejowego 

3. PN-EN 286-4:2002 

Proste, nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe na 
powietrze lub azot – Część 4: Aluminiowe zbiorniki 
ciśnieniowe pneumatycznych układów hamulcowych oraz 
układów pomocniczych dla taboru kolejowego 

4. PN-EN 12663-1 

Kolejnictwo – Wymagania konstrukcyjno-wytrzymałościowe 
dotyczące pudeł kolejowych pojazdów szynowych – Część 
1: Lokomotywy I tabor pasażerski (I metoda alternatywna 
dla wagonów towarowych) 

5. PN-EN 13260+A1:2011 
Kolejnictwo – Zestawy kołowe i wózki – Zestawy kołowe –  
Wymagania dotyczące wyrobu 

6. PN-EN 13261+A1:2011 
Kolejnictwo – Zestawy kołowe i wózki – Osie – Wymagania 
dotyczące wyrobu 

7. PN-EN 13262+A2:2011 
Kolejnictwo – Zestawy kołowe i wózki – Koła – Wymagania 
dotyczące wyrobu 

8. PN-EN 13272:2012 
Kolejnictwo – Oświetlenie elektryczne pojazdów szynowych 
w systemach transportu publicznego 

9. PN-EN 13298:2003 
Kolejnictwo – Elementy zawieszenia – Stalowe sprężyny 
śrubowe zawieszenia 

10. 
PN-EN 13452 (seria) 
PN-EN 13452-1:2003 

Kolejnictwo – Hamowanie – Systemy hamowania w 
transporcie publicznym – Część 1: Wymagania 
eksploatacyjne 

11. PN-EN 13715+A1:2011 
Kolejnictwo – Zestawy kołowe i wózki – Koła – Zewnętrzne 
zarysy wieńców kół 

12. PN-EN 13802:2014-02 
Kolejnictwo – Elementy zawieszenia – Amortyzatory 
hydrauliczne 

13. PN-EN 13913-2003  
Kolejnictwo – Gumowe elementy zawieszenia – Części 
mechaniczne na bazie elastomerowej 

14. PN-EN 14750-1:2006 
Kolejnictwo – Klimatyzacja pojazdów szynowych 
komunikacji miejskiej i podmiejskiej – Część 1: Parametry 
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komfortu  

15. PN-EN 14750-2:2006 

Kolejnictwo – Klimatyzacja pojazdów szynowych 
komunikacji miejskiej i podmiejskiej – Część 2:  
Badania typu  

16. PN-EN 14752:2015-04 
Kolejnictwo – Systemy bocznych drzwi wejściowych w 
taborze szynowym 

17. 
PN-EN 14813 (seria) 
PN-EN 14813-
1+A1:2011 

Kolejnictwo – Klimatyzacja kabin maszynisty – Część 1: 
Parametry komfortu 

18. PN-EN 15227:2011 
Kolejnictwo – Wymagania zderzeniowe dla pudeł pojazduw 
szynowych 

19. PN-EN 15273-2:2013-09 
Kolejnictwo – Skrajnie – Część 2: Skrajnia pojazdów 
szynowych 

20. PN-EN 15355+A1:2011 
Kolejnictwo – Hamowanie – Zawory rozrządcze i 
urządzenia wyłączenia hamulca  

21. PN-EN 15437-1 
Kolejnictwo – Monitorowanie stanu maźnicy. Wymagania 
dotyczące. 

22. PN-EN 15611+A1:2011 Kolejnictwo – Hamowanie – Przekładniki ciśnienia 

23. PN-EN 15612+A1:2011 
Kolejnictwo – Hamowanie – Przyspieszacze hamowania 
nagłego 

24. PN-EN 15877-2:2013-12 

Kolejnictwo – Znaki na pojazdach kolejowych – Część 2: 
Znaki zewnętrzne na wagonach pasażerskich, pojazdach 
trakcyjnych, lokomotywach i na maszynach do prac 
torowych 

25. PN-EN 45545-1:2013-07 
Kolejnictwo – Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach 
szynowych – Część 1: Postanowienia ogólne 

26. PN-EN 45545-4:2013-07 

Kolejnictwo – Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach 
szynowych. Część 4: Wymagania w zakresie  
bezpieczeństwa pożarowego przy projektowaniu pojazdów 
szynowych. 

27. 
PN-EN 45545-
2+A1:2015-12 

Kolejnictwo – Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach 
szynowych – Część 2: Wymagania dla materiałów i 
elementów w zakresie właściwości ogniowych 

28. 
PN-EN 45545-
5+A1:2016-01 

Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach 
szynowych -- Część 5: Wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa pożarowego dotyczące wyposażenia 
elektrycznego, z uwzględnieniem wyposażenia 
stosowanego w trolejbusach, autobusach prowadzonych 
torem i pojazdach na poduszce magnetycznej 

29. PN-EN 45545-6:2013-07 
Kolejnictwo – Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach 
szynowych – Część 6: Systemy przeciwpożarowe 

30. PN-EN 50121-1:2015-10 
Zastosowania kolejowe – Kompatybilność 
elektromagnetyczna – Część 1: Postanowienia ogólne 

31. PN-EN 50121-2:2015-10 

Zastosowania kolejowe – Kompatybilność 
elektromagnetyczna – Część 2: Oddziaływanie systemu 
kolejowego na otoczenie 

32. 
PN-EN 50121-3-1:2015-
10 

Zastosowania kolejowe – Kompatybilność 
elektromagnetyczna – Część 3-1: Tabor -- Pociąg i 
kompletny pojazd 

33. 
PN-EN 50121-3-2:2015-
10 

Zastosowania kolejowe – Kompatybilność 
elektromagnetyczna – Część 3-2: Tabor – Aparatura 

34. PN-EN 50121-4 

Zastosowania kolejowe - Kompatybilność 
elektromagnetyczna. Część 4: Emisja i odporność 
urządzeń sterowania ruchem kolejowym i  urządzeń 
telekomunikacyjnych. 

35. PN-EN 50123-1:2003 
Zastosowania kolejowe – Urządzenia stacjonarne – 
Aparatura łączeniowa prądu stałego – Część 1: 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-45545-1-2013-07e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-45545-6-2013-07e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-45545-6-2013-07e.html
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Wymagania ogólne 

36. PN-EN 50123-2:2003 

Zastosowania kolejowe – Urządzenia stacjonarne – 
Aparatura łączeniowa prądu stałego – Część 2: Wyłączniki 
prądu stałego 

37. PN-EN 50126:2002 
Zastosowania kolejowe – Specyfikacja niezawodności, 
dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa 

38. PN-EN 50128:2011 

Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, 
przetwarzania danych i sterowania ruchem -- 
Oprogramowanie kolejowych systemów sterowania i 
zabezpieczenia 

39. PN-EN 50129:2007 

Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, 
przetwarzania danych i sterowania ruchem -- Elektroniczne 
systemy sterowania ruchem związane z bezpieczeństwem 

40. PN-EN 50153:2014-11 
Zastosowania kolejowe – Tabor – Środki ochrony przed 
zagrożeniami elektrycznymi  

41. 
PN-EN 
50155:2007/AC:2010 

Zastosowania kolejowe – Wyposażenie elektroniczne 
stosowane w taborze 

42. 
PN-EN 
50163:2006/A1:2007 

Zastosowania kolejowe – Napięcia zasilania systemów 
trakcyjnych 

43. PN-EN 50206-1:2010 

Zastosowania kolejowe – Tabor – Pantografy: 
Charakterystyki i badania – Część 1: Pantografy pojazdów 
linii głównych 

44. PN-EN 50367:2012 

Zastosowania kolejowe – Systemy odbioru prądu – Kryteria 
techniczne dotyczące wzajemnego oddziaływania między 
pantografem a siecią jezdną górną (w celu uzyskania 
wolnego dostępu) 

45. PN-EN 50388:2012 

Zastosowania kolejowe – System zasilania i tabor – 
Warunki techniczne koordynacji pomiędzy systemem 
zasilania (podstacja) i taborem w celu osiągnięcia 
interoperacyjności 

46. PN-EN 50463-1:2013-06 
Zastosowania kolejowe – Pomiar energii na pokładzie 
pociągu – Cześć 1: Postanowienia ogólne 

47. PN-EN 50463-2:2013-06 
Zastosowania kolejowe – Pomiar energii na pokładzie 
pociągu – Cześć 2: Pomiar energii 

48. PN-EN 50463-3:2013-08 
Zastosowania kolejowe – Pomiar energii na pokładzie 
pociągu – Cześć 3: Przetwarzanie danych 

49. PN-EN 50463-4:2013-06 
Zastosowania kolejowe – Pomiar energii na pokładzie 
pociągu – Cześć 4: Komunikacja 

50. PN-EN 50463-5:2013-06 
Zastosowania kolejowe – Pomiar energii na pokładzie 
pociągu – Cześć 5: Ocena zgodności 

51. PN-EN 50467:2012 
Zastosowania kolejowe – Tabor – Złącza elektryczne, 
wymagania i metody badań 

52. PN-EN 60065:2015-08 
Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne –  
Wymagania bezpieczeństwa 

53. 
PN-EN 60077 (seria) 
PN-EN 60077-1:2002 

Zastosowania kolejowe – Wyposażenie elektryczne taboru 
kolejowego – Część 1: Podstawowe warunki eksploatacji i 
zasady ogólne 

54. PN-EN 60077-2:2002 

Zastosowania kolejowe – Wyposażenie elektryczne taboru 
kolejowego – Część 2: Elementy elektrotechniczne – 
Zasady ogólne 

55. PN-EN 60077-3:2002 

Zastosowania kolejowe – Wyposażenie elektryczne taboru 
kolejowego – Część 3: Elementy elektrotechniczne – 
Zasady dotyczące wyłączników napięcia stałego 

56. PN-EN 60077-4:2003 

Zastosowania kolejowe – Wyposażenie elektryczne taboru 
kolejowego – Część 4: Elementy elektrotechniczne – 
Zasady dotyczące wyłączników napięcia przemiennego 

57. PN-EN 60077-5:2004 Zastosowania kolejowe – Wyposażenie elektryczne taboru 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-50463-1-2013-06e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-50463-2-2013-06e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-50463-3-2013-08e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-50463-4-2013-06e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-50463-5-2013-06e.html
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kolejowego – Część 5: Elementy elektrotechniczne – 
Zasady dotyczące bezpieczników wysokiego napięcia 

58. 
PN-EN 60529:2003/ 
A2:2014-07 

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

59. PN-EN 61000-6-4 

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-4: 
Normy ogólne – Norma emisji w środowiskach  
przemysłowych. 

60. PN-EN 61287-1:2014-12 
Zastosowania kolejowe – Przekształtniki mocy instalowane 
w taborze – Część 1: Charakterystyki i metody badań 

61. PN-EN 61372:2011 
Zastosowania kolejowe – Wyposażenie taboru kolejowego 
– Badania odporności na udary mechaniczne i wibracje 

62. 
PN-EN 61375-3-3:2013-
04 

Elektroniczne wyposażenie kolejowe – Sieć łączności 
pociągu (TCN) – Część 3-3: Magistrala wykorzystująca sieć 
CANopen (CCN) 

63. PN-K 02511:2000 
Tabor kolejowy -- Bezpieczeństwo przeciwpożarowe 
materiałów – Wymagania. 

64. PN-K-23011:1998 
Tabor kolejowy – Elektryczna instalacja zasilania urządzeń 
wagonowych – Wymagania ogólne 

65. 
PN-K-88177:1998/ 
Az1:2002 (w zakresie 
zasadnym dla ezt) 

Tabor kolejowy – Hamulec -- Wymagania i metody badań 

66. PN-K-88200:2002 
Tabor kolejowy. Sygnały końca pociągu i inne sygnały. 
Wymagania 

67. PN-K-88208:1997 
Wagony osobowe – Drzwi czołowe rozsuwane – 
Wymagania i metody badań 

68. PN-K-91001:1997 
Elektryczne pojazdy trakcyjne – Odbieraki prądu – 
Wymagania i metody badań 

69. PN-EN ISO 3381:2011 
Kolejnictwo – Akustyka – Pomiar hałasu wewnątrz 
pojazdów szynowych 

70. BS EN 60118-4:2015 

Elektroakustyka. Aparaty słuchowe - Część 4: Układy pętli 
indukcyjnych wykorzystywane do współpracy  
z aparatami słuchowymi. Natężenie pola magnetycznego 

71. UIC 440 Urządzenia nagłaśniające w wagonach osobowych RIC 

72. UIC 534 
Sygnały i wsporniki sygnałowe lokomotyw, wagonów 
motorowych i jednostek trakcyjnych 

73. 
UIC 540 (w zakresie 
zasadnym dla ezt) 

Hamulce. Hamulce pneumatyczne dla pociągów 
towarowych i osobowych. 

74. 
UIC 541-1 (w zakresie 
zasadnym dla ezt) 

Hamulec. Przepisy dotyczące konstrukcji różnych części 
hamulca 

75. 
UIC 541-5 (w zakresie 
zasadnym dla ezt) 

Hamulec. Hamulec elektropneumatyczny (Hamulec-ep). 
Elektropneumatyczne mostkowanie hamulca 
bezpieczeństwa. 

76. 
UIC 543 (w zakresie 
zasadnym dla ezt) 

Hamulec. Przepisy na wyposażenie wagonów 

77. UIC 550 
Urządzenia elektryczne do zasilania w energię dla 
wagonów typu pasażerskiego 

78. UIC 552 

Zasilanie pociągów w energię elektryczną. Techniczne 
charakterystyki ujednolicone głównego przewodu 
wysokiego napięcia zasilania pociągu 

79. UIC 555 Oświetlenie elektryczne w wagonach pasażerskich. 

80. UIC 560 
Drzwi, pomosty wejściowe, okna, stopnie, uchwyty i 
poręcze wagonów osobowych i wagonów bagażowych 

81. UIC 562 
Półki bagażowe, garderoby i wieszaki na ubranie. Środki 
zabezpieczenia bagażu podróżnych przed kradzieżą. 

82. UIC 563 Urządzenia sanitarne i porządkowe wagonów pasażerskich 

83. UIC 564-1 Wagony osobowe. Szyby ze szkła bezpiecznego 

84. UIC 564-2 Przepisy o zapobieganiu przeciwpożarowym I zwalczaniu 
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ognia w pojazdach szynowych do komunikacji  
międzynarodowej, w których przewozi się pasażerów lub 
przyłączanych wagonach typu pasażerskiego 

85. UIC 566 
Obciążenia pudeł wagonów pasażerskich i części 
dobudowanych 

86. UIC 567 Postanowienia ogólne dla wagonów pasażerskich 

87. UIC 651 
Ukształtowanie kabin maszynisty lokomotyw, wagonów 
napędnych, jednostek trakcyjnych i pojazdów sterujących 

88. UIC 565-3 

Wytyczne dla wyposażenia wagonów pasażerskich,                     
w których mogą być również transportowane osoby 
niepełnosprawne na swoich wózkach inwalidzkich 
 

89. UIC 568 

Instalacje głośnikowe I urządzenia telefoniczne wagonów 
pasażerskich RIC. Ujednolicone charakterystyki 
techniczne. 

90. UIC 612 Interfejsy maszynista - pojazd 

91. UIC 617-4 
Szyby czołowe, boczne i inne montowane w kabinach 
maszynisty pojazdów trakcji elektrycznej 

92. UIC 641 
Warunki dotyczące urządzeń czuwaka automatycznego 
używanych w ruchu międzynarodowym 

93. UIC 642 

Szczególne przepisy ochrony przeciwpożarowej wagonów 
silnikowych I osobowych z kabiną sterowniczą, 
przeznaczonych do ruchu międzynarodowego 

94. UIC 644 
Sygnały ostrzegawcze dźwiękowe na pojazdach 
motorowychw komunikacji międzynarodowej 

95. UIC 648 
Sprzęgi przewodów elektrycznych i powietrza na 
czołownicach pojazdów trakcyjnych 

96. UIC 842-5 

Wykonawcze warunki techniczne dotyczące 
zabezpieczenia antykorozyjnego oraz malowania wagonów 
osobowych i pojazdów trakcyjnych 

97. UIC 842-6 
Warunki techniczne kontroli jakości systemów malowania 
pojazdów kolejowych 

 

 

Zamawiający z własnej inicjatywy modyfikuje treść SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ pkt 

5.7 ppkt 1 zdanie drugie w tabeli otrzymuje brzmienie: 

 

„Tkanina obiciowa – wełna-plusz, moduły tapicerowane – miękkie o grubości pianki na całej 

powierzchni siedziska min. 50 mm, z wyprofilowanymi zagłówkami pokrytymi skórą 

naturalną.” 

 

W załączniku nr 4 do SIWZ pkt 5.7 ppkt 12.3 w tabeli otrzymuje brzmienie: 

 

„3) grubość pianki na całej powierzchni siedziska – minimum 50 mm;” 

 

 

Zamawiający informuje, że miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulega 

zmianie. 

 
Z upoważnienia  

Marszałka Województwa 

Jerzy Kriger 

Dyrektor Departamentu Transportu 

 

 


