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    ZARZĄD 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO       

   

                           Poznań, dnia 15 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:  

Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ - "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia", pkt. 5.5 - 

"Stoliczki, śmietniczki i półki bagażowe", w zakresie następujących zapisów (punktacja 

zapisów zgodna z numerem danego podpunktu w pkt. 5.5 Zał. nr 4 do SIWZ)  

Podpunkt nr 3: Treść SIWZ: Stoliki wykonane z drewna tożsamego z drewnem 

zastosowanym na podłokietniki foteli pasażerskich. 

Czy dopuszczalne jest zastosowanie stolików wykonanych z aluminium, malowanych 

proszkowo w kolorze tylnej osłony fotela, lub innym kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. 

Zastosowanie stolików aluminiowych zwiększa wytrzymałość stolików i odporność                         

na wandalizm. Dodatkowo, możliwość doboru kolorystyki stolików zwiększa możliwości 

swobodnej konfiguracji wyglądu i kolorystyki całego fotela. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania i podtrzymuje dotychczasowe 

zapisy w załączniku nr 4 do SIWZ pkt 5.5 ppkt 3 w tabeli. 

 

Pytanie 2: 

Dot. Załącznik nr 4 do SIWZ, SOPZ, pkt 10.6 Odbierak prądu 

„ 3. Geometria ślizgu B3 – zgodnie z PN-EN 50367”. 
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Wskazujemy, że powyższy wymóg Zamawiającego jest niezgodny z obecnie obowiązującymi 

przepisami TSI LOC&PAS (ROZPORZĄDZENIE  KOMISJI  (UE)  NR  1302/2014). 

 

Prosimy o zmianę zapisu na „Geometria ślizgu pantografu zgodnie z wymaganiami TSI 

LOC&PAS p. 4.2.8.2.9.2.” 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ pkt 10.6                 

ppkt 3 w tabeli otrzymuje brzmienie: 

 

„3. Geometria ślizgu pantografu – zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p. 4.2.8.2.9.2.” 

 

 

Zamawiający w uzupełnieniu odpowiedzi na pytanie nr 72 z dnia 06.02.2017 r. dokonuje 

modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 3 do SIWZ § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 

„4. W przypadku udzielania instruktaży poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca pokryje 

następujące koszty osób biorących w nich udział: 

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; 

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

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

5) koszty całodziennego wyżywienia. 

 

 

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania i otwarcia ofert z: 

 

22.02.2017 r. godz. 11.00 (składanie ofert); 

22.02.2017 r. godz. 11.15 (otwarcie ofert) 

na: 

9.03.2017r. godz. 11.00 (składanie ofert); 

9.03.2017 r. godz. 11.15 (otwarcie ofert). 

 

Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 
 

 

Z upoważnienia  

Marszałka Województwa 

Jerzy Kriger 

Dyrektor Departamentu Transportu 

 

 


