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    ZARZĄD 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO       

   

                         Poznań, dnia 13 marca 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 na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy                     

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

poz. 2164 ze zmianami), przekazuje wyjaśnienia oraz modyfikuje treść SIWZ. 

 

1. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 13 z dnia 13.01.2017 r., Zamawiający 

poprawia oczywistą omyłkę pisarską (ppkt 4 zastępuje się ppkt 2). W związku  

z powyższym odpowiedź na pytanie nr 13 otrzymuje brzmienie: 

 

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

ppkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 

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

 

2. Zamawiający w uzupełnieniu odpowiedzi na pytanie nr 16 z dnia 13.01.2017 r. dokonuje 

modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ tabela „Wykaz innych dokumentów 

związanych” Lp. 2. kolumna „Nazwa dokumentu” otrzymuje brzmienie: 

 

„Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie technicznej 

specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei  

w Unii Europejskiej.” 

 

3. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W załączniku nr 4 do SIWZ: 

 

- Rozdział 1. Postanowienia ogólne ust 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„2) TSI SRT, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1303/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.  

w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu 

„Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych” systemu kolei w Unii Europejskiej.” 

 

- tabela „Wykaz innych dokumentów związanych” otrzymuje brzmienie: 
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Wykaz innych dokumentów związanych  

 

Lp. 
Oznaczenie 

dokumentu 
Nazwa dokumentu 

1. TSI PRM Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.                    

w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się 

do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób                  

o ograniczonej możliwości poruszania się. 

2. TSI CCS Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r.  

w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie 

podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej 

3. TSI NOI Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1304/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. 

w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu 

„Tabor kolejowy — hałas”, zmieniające decyzję 2008/232/WE i 

uchylające decyzję 2011/229/WE  

4. TSI LOC&PAS Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1302/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. 

w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się                 

do podsystemu „Tabor - lokomotywy i tabor pasażerski” systemu kolei              

w Unii Europejskiej.  

5. TSI SRT Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1303/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.       

w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności  

w zakresie aspektu „Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych” systemu 

kolei w Unii Europejskiej. 

6. RMTBiGM Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia 

rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych (DZ.U.                         

z 2013 r. poz.211) 

7. RMI Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 12 października 2005 r.,     

w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów 

kolejowych. 
 

 

Zamawiający udostępnia Wykonawcom ujednoliconą Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia wraz z załącznikami, uwzględniającą wprowadzone modyfikacje jej treści                       

z dnia 13.01.2017r., 6.02.2017r., 15.02.2017r., 20.02.2017r., 2.03.2017r., które były 

odpowiednio zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

 

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

nie ulegają zmianie. 

 
 

 

Z upoważnienia  

Marszałka Województwa 

Jerzy Kriger 

Dyrektor Departamentu Transportu 

 
 

 

 

Załączniki ujednolicone: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Załącznik nr 3 do SIWZ – Istotne dla stron postanowienia umowy. 

3. Załącznik nr 4 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 


