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    ZARZĄD 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

          

                         Poznań, dnia 20 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 z 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. 

 

Zamawiający w wykonaniu wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30.01.2017 roku 

sygnatura akt: KIO 68/17 nakazującego Zamawiającemu określenie parametru długości 

elektrycznego zespołu trakcyjnego pomiędzy sprzęgami końcowymi w sposób dopuszczający 

możliwość realizacji zamówienia także przy udziale pojazdów o długości 98,5 m, dokonuje 

modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób:  

 

W załączniku nr 4 do SIWZ pkt 1.10 kolumna „opis” w tabeli otrzymuje brzmienie:                       

„ezt ≤ 98,5 m” 

 

 

Pytanie:  

Zał. Nr 1 do SIWZ, tabela, pkt 1.9 

Wnosimy o usunięcie wymagania dotyczącego maksymalnej dopuszczalnej masy 

eksploatacyjnej w stanie gotowości do pracy jako zbędnego. Zamawiający wskazał w punkcie 

1.4. maksymalny nacisk osi na tor, co w wystarczający sposób ogranicza masę eksploatacyjną  

w stanie gotowości do pracy w zależności od liczby miejsc, którą zamierza zaoferować 

Wykonawca. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wymagań w zakresie parametru „Dopuszczalna 

masa eksploatacyjna w stanie gotowości do pracy” . 

W związku ze zmianą parametru „Długość elektrycznego zespołu trakcyjnego pomiędzy 

sprzęgami końcowymi” Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następujący  

sposób: w załączniku nr 4 do SIWZ pkt 1.9 „Dopuszczalna masa eksploatacyjna w stanie 

gotowości do pracy” kolumna „Opis” w tabeli otrzymuje brzmienie: „ezt ≤ 182 t”. 

 

 

 

 

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

ulegają zmianie. 

 
 

 
Z upoważnienia  

Marszałka Województwa 

Jerzy Kriger 

Dyrektor Departamentu Transportu 

 


