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                                                                                    Katowice, dn. 13 lipca 2011 r. 

                                                                                    KS/ZP/6-2/2011 

 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DO SIWZ: 
 
Zamawiający Koleje Śląskie sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-040) przy ul. Wita Stwosza 7 na 

podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 

113, poz. 759 z późn. zm. – dalej ustawa) dokonuje następujących wyjaśnień treści SIWZ na DOSTAWĘ W 

FORMIE LEASINGU FINANSOWEGO 5 (PIĘCIU) ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH DLA 

KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O.: 

1. Czy Zamawiający dopuszcza, aby załącznikiem do umowy leasingu były Ogólne Warunki Leasingu 
według wzoru Finansującego w takim zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z treścią umowy 
leasingu? Uregulowanych jest tam szereg spraw związanych z sytuacjami mogącymi wystąpić w trakcie 
trwania umowy, a także kwestiami ubezpieczeniowymi. Proponujemy, aby szczegółowa treść OWL 
mogła być ustalona z Zamawiającym po wygraniu postępowania przetargowego przez danego 
Finansującego. 

 
Ad. 1). 
Z uwagi na wymogi i warunki stawiane Zamawiającemu przez przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający nie dopuszcza, aby 
załącznikiem do Umowy były Ogólne Warunki Leasingu. 
 
2. Czy Zamawiający dopuszcza, aby na poszczególne pojazdy podpisywane były osobne umowy 

leasingu? Znacznie ułatwiłoby to rozliczenia finansowo księgowe pojedynczych umów, gdyż w ramach 
podpisanej jednej umowy leasingu, brak jest możliwości osobnego fakturowania każdego z pojazdów. 
Proponujemy, aby wzór umowy przedstawiony przez Zamawiającego stanowił umowę leasingu 
generalną, w ramach której podpisanych zostałoby 5 umów leasingu szczegółowych, których główną 
częścią byłby harmonogram płatności rat leasingu właściwy dla danego EZT i umowy te podlegały 
wszystkim rygorom umowy generalnej. 

 
Ad. 2). 
Zamawiający nie dopuszcza, aby na poszczególne Pojazdy były podpisywane osobne umowy leasingu. Z 
Załącznika nr 2 do SIWZ – wzoru Umowy – jednoznacznie wynika, iż dostawa każdego z Pojazdów 
stwierdzona będzie prawidłową, rzetelną i wystawioną we właściwym terminie fakturą VAT (§ 10 ust. 1 wzoru 
Umowy), a dla każdego z Pojazdów należy sporządzić odrębne harmonogramy płatności rat leasingowych (§ 
9 ust. 3 wzoru Umowy). 
 
3. Bazując na dotychczasowej praktyce można domniemywać, iż Wykonawcą będzie konsorcjum złożone 

z firmy leasingowej (Finansującego) oraz firmy dokonującej modernizacji EZT (Dostawcy). Treść wzór 
umowy leasingu nakłada wszystkie obowiązki na Finansującego, który de facto nie ma możliwości 
wypełnić szeregu obowiązków związanych z sporządzeniem dokumentacji, decyzjami 
administracyjnymi itp. Proponujemy w treści umowy leasingu podzielić te obowiązki pomiędzy strony 
Konsorcjum, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedzialności solidarnej, bądź zapisaniu, iż stroną 
umowy jest Wykonawca jako konsorcjum firm Finansującego i Dostawcy. 

 
Ad. 3). 
Zamawiający nie przewiduje potrzeby ani konieczności zmiany wzoru Umowy w tym zakresie. Zgodnie z 
treścią § 1 ust. 2 pkt 9 wzoru Umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ) za Finansującego uważa się podmiot 
wskazany w komparycji Umowy, a w SIWZ Finansujący został określony jako Wykonawca, stosownie do 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 
759 ze zm.). W przypadku zatem wybrania przez Zamawiającego – w toku postępowania przetargowego –  
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oferty Wykonawcy będącego Konsorcjum, prawa i obowiązki wynikające z przedmiotowej Umowy 
spoczywać będą solidarnie na stronach Konsorcjum, natomiast ustalenie zakresu praw i obowiązków stron w 
ramach Konsorcjum mieści się poza sferą ingerencji Zamawiającego, pod warunkiem oczywiście spełnienia 
przez strony Konsorcjum warunków wskazanych w SIWZ. 
  
4. Zgodnie z par. III ust. 10 SIWZ, Zamawiający wymaga, aby częścią raty kapitałowej było stała 

zryczałtowana opłata za utrzymanie pojazdów w okresie 3 lat od daty odbioru pojazdów, a jednocześnie 
wymaga, aby w pierwszym roku trwania umowy leasingu nie było spłaty kapitału, a jedynie odsetki 
zgodnie z par. III ust. 11. Zapisy te nie korespondują też z par. 10 ust. 3 wzoru umowy. Prosimy o 
wyjaśnienie jak Zamawiający chce ponosić koszty z tytułu tej opłaty – tylko w okresie 3 lat czy też 
całego okresu leasingu, z wyłączeniem pierwszego roku. Jednocześnie zwracamy uwagę, że jeżeli 
opłata ta ma być składową kapitału to o łączny jej koszt należy powiększyć cenę zakupu EZT od 
Dostawcy, co wpłynie na zwiększenie kosztów odsetkowych umowy leasingu. Proponujemy, aby opłata 
ta nie była traktowana jako składnik kapitału, ale była fakturowana dodatkowo wraz z ratą leasingu. W 
takiej sytuacji Zamawiający nie ponosiłby także kosztu zapłacenia całego podatku VAT od jej 
skumulowanej trzyletniej wysokości w terminie 30 dni od odbioru danego pojazdu i otrzymaniu faktury 
VAT. W takiej samej sytuacji Zamawiający z tytułu rat leasingu otrzymywałby co miesiąc notę na kapitał 
i odsetki oraz fakturę VAT na zryczałtowaną opłatę za utrzymanie pojazdu. Proponujemy,  aby opłata ta 
mogła być fakturowana przez Dostawcę jako członka konsorcjum i także Wykonawcę zamówienia. 

 
Ad. 4). 
Zamawiający wyjaśnia, iż stała zryczałtowana opłata za utrzymanie Pojazdów w okresie 3 lat, liczonych od 
dnia dostawy Zamawiającemu każdego z Pojazdów, winna być zawarta w części kapitałowej rat 
leasingowych. W związku z tym Zamawiający ponosić będzie koszty tej opłaty przez cały okres trwania 
leasingu, z wyłączeniem pierwszego roku (który obejmuje jedynie spłatę części odsetkowej rat 
leasingowych) – opłata ta winna zatem być rozłożona na 72 raty, pomiędzy 2 a 7 rokiem obwiązywania 
Umowy. 
Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na odrębne, dodatkowe fakturowanie usług świadczonych z 
tytułu utrzymania Pojazdów. 
Co do zasad działania stron Konsorcjum wyjaśniono w odpowiedzi na pytanie nr 3. 
 
5. Mając na uwadze, iż leasing finansowy traktowany jest na równi z dostawą, w wyniku tego faktura 

wystawiona na Zamawiającego po odbiorze wszystkich pojazdów będą obejmować całość kapitału i 
odsetek od umowy leasingu oraz podatek VAT od tych wartości. Stąd też zwykle nie występuje w 
umowie leasingu finansowego pojęcie opłaty z tytułu wykupu Pojazdów (par. III ust. 2.5 pkt 3 SIWZ i 
par. 9 ust. 5, par. 3 ust. 8, par. 9 ust. 3). Proponujemy zmianę nazwy tej kwoty na „ostatnia rata 
kapitałowa” lub „opłata za przeniesienie własności”. 

 
Ad. 5). 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 
6. W treści umowy brak jest definicji kapitału leasingowego (par. 3 ust. 8), części kapitałowych (formularz 

ofertowy), kapitał (par. 9 ust. 3). Proponujemy ujednolicenia nomenklatury oraz wprowadzenia definicji 
w par. 1 ust. 2, także w kontekście punktu 4 powyżej. 

 
Ad. 6). 
Celem ujednolicenia nomenklatury stosowanej we wzorze Umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ), w § 1 ust. 2 
wzoru Umowy dodaje się punkt 17 i 18 w brzmieniu: 
„17. Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o kapitale, należy przez to rozumieć również kapitał leasingowy. 
18. Część kapitałowa raty leasingowej – zamiennie: część kapitałowa – część składająca się na 
poszczególne raty leasingowe, stanowiąca element spłaty wartości Pojazdu, zawierająca opłatę z tytułu 
utrzymania Pojazdu na warunkach określonych w Umowie.” 
Wyjaśnień odnośnie formularza ofertowego udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 34. 
 
7. W par. 11 ust. 6 proponujemy słowo „podmienić” zastąpić słowem „wymienić”. 
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Ad. 7). 
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Zmiana w/w postanowienia Umowy wskazana została 
w odpowiedzi na pytanie nr 32. 
 
8. W par. 11 ust. 18 proponujemy słowo „podmiana” zastąpić słowem „wymiana”. 
 
Ad. 8) 
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. W związku z tym przedmiotowy zapis Umowy 
otrzymuje brzmienie:  
„Wymiany znakowanych lub plombowanych zespołów, podzespołów i części, o których mowa w ust. 17, 
dokonywane przez Korzystającego lub osobę trzecią, bez zgody Finansującego w okresie gwarancyjnym, 
stanowić będą podstawę do nieuznania roszczeń gwarancyjnych Korzystającego, o ile udowodnione 
zostanie, że wymiana została wykonana w czasie trwania gwarancji bezpodstawnie i/lub nieprawidłowo bez 
zgody Finansującego. Przypadku sporne rozstrzygać będzie wspólna komisja.” 
 
9. Proponujemy wykreślić ust. 5 i 6 z par. 15 jako rażąco niekorzystne dla Wykonawcy. 
 
Ad. 9). 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 
10. Par. 16 ust. 3 jest sprzeczny z kodeksem cywilnym, który nie przewiduje możliwości rozwiązania umowy 

leasingu przez Korzystającego. Proponujemy wykreślić ten paragraf. 
 
Ad. 10). 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Załączony do SIWZ wzór Umowy stanowi bowiem 
przykład umowy mieszanej, która poza warunkami dotyczącymi leasingu, zawiera również szereg 
dodatkowych elementów, które stricte z umową leasingu nie są związane, np. naprawa główna i 
modernizacja ezt, zgodnie z warunkami wskazanymi w SIWZ, sporządzenie szeregu dokumentacji, 
szkolenie, utrzymanie Pojazdów itp. 
 
11. W par. 16 ust. 5 przyznanie korzystającemu bezwarunkowego prawa do wcześniejszej spłaty rat i 

zakończenia umowy powoduje, że umowa leasingu staje się umową zawartą na czas nieokreślony, a 
tym samym przestaje spełniać warunki przewidziane w przepisach podatkowych i powinna być 
traktowana jak najem/dzierżawa, co niesie ze sobą niekorzystne konsekwencje podatkowe dla 
finansującego i korzystającego. W celu ograniczenia tych ryzyk prawo do wcześniejszego zakończenia 
umowy powinno być np. uzależnione od zgody finansującego. Ponadto wcześniejsze zakończenie 
umowy nie może być dokonane na podstawie jednostronnego oświadczenia korzystającego, ale 
wymaga aneksu do umowy. W tym celu proponujemy następującą modyfikację zapisu: „Korzystającemu 
przysługuje prawo do złożenia wniosku o wcześniejszą spłatę rat leasingowych i zakończenie Umowy 
Leasingu, a Finansujący nie odrzuci takiego wniosku pod warunkiem, że na dzień otrzymania takiego 
wniosku przez Finansującego Korzystający nie zalega z zapłatą należności wynikających z Umowy. W 
przypadku otrzymania wniosku Korzystającego Finansujący wyliczy – w terminie nie dłuższym niż 21 
dni – wartość niewymagalnych jeszcze, a pozostałych do zapłacenia rat leasingowych pomniejszonych 
w drodze zdyskontowania. Wysokość dyskonta ustala się na stopę określoną w art. 12 ust. 7 Umowy. 
Następnie Finansujący w tym samym terminie wskaże Korzystającemu wyliczoną kwotę, przy 
jednoczesnym obowiązku Korzystającego zapłaty rat leasingowych już wymagalnych oraz prześle 
stosowny aneks do Umowy Leasingu. Korzystający zobowiązany jest przesłać Finansującemu 
podpisany aneks oraz zapłacić Finansującemu wyliczoną kwotę w terminie 14 dni od daty otrzymania 
aneksu wraz z wyliczeniem. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków określonych 
powyżej, Umowa obowiązuje bez zmian, zgodnie z jej pozostałymi postanowieniami.”. 

 
Ad. 11). 
Zamawiający oświadcza, iż wyraża zgodę jedynie na następującą zmianę § 16 ust. 5 wzoru Umowy 
(Załącznik nr 2 do SIWZ): 
„Korzystającemu przysługuje prawo do złożenia Finansującemu wniosku o wcześniejszą spłatę rat 
leasingowych i zakończenie Umowy, a Finansujący nie odrzuci takiego wniosku pod warunkiem, że na dzień  
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otrzymania takiego wniosku przez Finansującego, Korzystający nie zalega z zapłatą należności 
wynikających z Umowy. W przypadku otrzymania wniosku Korzystającego, Finansujący wyliczy – w terminie 
nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni – wartość niewymagalnych jeszcze, a pozostałych do zapłacenia rat 
leasingowych pomniejszonych w drodze zdyskontowania. Wysokość dyskonta ustala się na stopę określoną 
w § 9 ust. 6 Umowy. Następnie Finansujący w tym samym terminie wskaże Korzystającemu wyliczoną 
kwotę, przy jednoczesnym obowiązku Korzystającego zapłaty rat leasingowych już wymagalnych. 
Korzystający przygotuje i prześle Finansującemu stosowny aneks do Umowy, zawierający zgodę 
Finansującego na wcześniejszą spłatę rat leasingowych oraz określający zasady i warunki wcześniejszej 
spłaty rat leasingowych. Korzystający zobowiązany jest zapłacić Finansującemu wyliczoną kwotę w terminie 
30 (trzydziestu) dni od daty podpisania przez Strony aneksu do Umowy. Z chwilą zapłaty przez 
Korzystającego kwot zgodnie z niniejszym ustępem, własność Pojazdów przechodzi na Korzystającego. W 
przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków określonych powyżej, Umowa obowiązuje bez zmian, 
zgodnie z jej pozostałymi postanowieniami.”. 
 
12. Nie ma podstaw formalnych, aby stosownie do par. 16 ust. 9 i ust. 10 w przypadku zakończenia umowy 

leasingu (nawet wcześniejszego) żądać zwrotu jakichkolwiek opłat dokonanych na podstawie umowy z 
tytułu używania przedmiotu (zwłaszcza w przypadku określonych w ppkt 4, za co Wykonawca nie 
ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności). Ponadto metodologia ustalenia wysokości kwoty do zwrotu jest 
zupełnie niezrozumiała (iloczyn pierwszej raty i liczby rat pozostałych do zapłaty za dany pojazd). Są to 
kwoty niewspółmierne do kwot, jakie Zamawiający poniósł na rzecz Wykonawcy w pierwszej połowie 
trwania umowy leasingu. Proponujemy wykreślić w/w ustępy. 

 
Ad. 12). 
Zaproponowana przez Zamawiającego we wzorze Umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ) konstrukcja stanowiła 
swoistego rodzaju karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie zobowiązań wynikających z 
Umowy przez Finansującego. Jednocześnie Zamawiający pragnie zwrócić uwagę na fakt, iż zgodnie z § 16 
ust. 9 i 10 wzoru Umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ) z zakresu tej odpowiedzialności wyłączony został § 16 
ust. 4 pkt 4, a więc okoliczności, na które Finansujący nie ma wpływu i za które nie może odpowiadać. 
Zamawiający wprowadza jednak następujące zmiany w § 16 ust. 9 i 10 wzoru Umowy (Załącznik nr 2 do 
SIWZ): 

9. W przypadku odstąpienia od całości Umowy, na zasadach wskazanych w ust. 4 pkt 1) – 3), 
Finansujący będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Korzystającego kary umownej w wysokości 
5.000.000,00 PLN (pięć milionów złotych), płatnej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania 
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Kara umowna nie wyłącza uprawnienia Korzystającego do 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

10. W przypadku częściowego odstąpienia od Umowy, na zasadach wskazanych w ust. 4 pkt 1) – 3), 
Finansujący będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Korzystającego kary umownej w wysokości 
1.000.000,00 (jeden milion złotych) za każdy Pojazd, którego dotyczyło odstąpienie, płatnej w 
terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w tej części. 
Kara umowna nie wyłącza uprawnienia Korzystającego do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 
13. W par. 16 ust. 15 proponujemy zdanie drugie zastąpić zapisem: „W takim przypadku Finansujący może 

żądać od Korzystającego natychmiastowego zapłacenia odszkodowania w wysokości wszystkich 
przewidzianych w umowie, a niezapłaconych rat za dany Pojazd”. 

 
Ad. 13). 
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę. W związku z tym § 16 ust. 15 wzoru Umowy 
otrzymuje następujące brzmienie: 
„W razie udokumentowanych: utraty Pojazdu, jego całkowitego zniszczenia lub całkowitej utraty przydatności 
użytkowej, na skutek szkody lub innych przyczyn niezależnych od Finansującego, a także w wyniku 
działania Siły Wyższej, Umowa wygasa, w części dotyczącej danego Pojazdu. W takim przypadku 
Finansujący może żądać od Korzystającego natychmiastowego zapłacenia odszkodowania w wysokości 
wszystkich przewidzianych w Umowie, a niezapłaconych rat za dany Pojazd. Wyżej wymienione kwoty 
podlegają zdyskontowaniu. Wysokość dyskonta ustala się na stopę określoną w § 9 ust. 6 Umowy. 
Powyższe należności zostaną pomniejszone o kwotę odszkodowania za dany Pojazd wypłaconego przez  
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Ubezpieczyciela do wysokości tych należności. Jeżeli suma należności przekracza kwotę odszkodowania, 
wówczas Korzystający zobowiązany będzie do dopłaty różnicy.”  
 
14. W par. 17 ust. 1 proponujemy zdanie pierwsze zastąpić zapisem: „Korzystający ubezpieczy na rzecz 

Finansującego, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego każdy z Pojazdów w zakresie OC i 
Casco”. 

 
Ad. 14). 
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę, jednocześnie wskazując, iż z zakresu ubezpieczenia 
wyłączone zostaje ubezpieczenie OC (gdyż ubezpieczenie OC dotyczy przewoźnika, a nie pojazdu). W 
związku z tym Zamawiający informuje, iż § 17 ust. 1 wzoru Umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ) otrzymuje 
brzmienie: 
„Korzystający ubezpieczy na rzecz Finansującego, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, każdy 
z Pojazdów w zakresie ubezpieczenia Casco. W pierwszy roku sumą ubezpieczenia Pojazdu będzie kwota 
…………………….. PLN (…………………… złotych) zawarta w Ofercie. W latach kolejnych suma 
ubezpieczenia Pojazdu będzie obliczana jako wartość rynkowa netto tego Pojazdu. Finansujący ceduje na 
Korzystającego prawo do odszkodowania w stosunku do zdarzeń, co do których koszty naprawy poniósł 
Korzystający. W celu potwierdzenia powyższej cesji Finansujący będzie dokonywał stosownych adnotacji na 
kolejnych polisach.  
 
15. Par. 18 ust. 4 proponujemy zmienić na: „Finansujący nie ma prawa przeniesienia swoich praw lub 

zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie, za wyjątkiem banków finansujących 
działalność Finansującego, a także podmiotów z Grupy ……. Banku”. 

 
Ad. 15). 
Z uwagi na wymogi i warunki stawiane Zamawiającemu przez przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający nie wyraża zgody na 
proponowaną zmianę. 
 
16. Par. 18 ust. 5 proponujemy zmienić na: „Finansujący nie może bez pisemnej zgody Korzystającego 

przenieść wierzytelności wynikającej niniejszej Umowy na osoby trzecie, za wyjątkiem banków 
finansujących działalność Finansującego, a także podmiotów z Grupy ….. Banku”. 

 
Ad. 16). 
Z uwagi na wymogi i warunki stawiane Zamawiającemu przez przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający nie wyraża zgody na 
proponowaną zmianę. 
 
17. Proponujemy wykreślić par. 18 ust 6. 
 
Ad. 17). 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie przedmiotowego zapisu. 
 
18. Zgodnie z par. 9 ust. 6 wzoru umowy, Zamawiający wymaga aby raty leasingowe wyliczane były w 

oparciu o Wibor1M z pierwszego dnia miesiąca płatności raty. Powszechnie stosowaną na rynku 
zasadą jest, że przyjmuje się stopę z dnia płatności raty leasingu w poprzedzającym miesiącu. Dla 
Zamawiającego podobnie jak w przypadku powyżej nie niesie to żadnych negatywnych konsekwencji, 
dlatego proponujemy zmienić ten zapis zgodnie z powyższą propozycją, co pozwoli na obsługę 
transakcji bezbłędnie i bez konieczności ręcznej jej obsługi. 

 
Ad. 18). 
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. W związku z tym wprowadza się następujące zmiany 
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
Rozdział III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – „Rodzaj, przedmiot zamówienia oraz termin 
wykonania zamówienia”, ust. 2.5. – „Warunki leasingu”, pkt 8) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
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„8) Części odsetkowe rat leasingowych będą zmienne, wyliczane w oparciu o stopę referencyjną WIBOR 
1M, obowiązującą w dniu płatności raty leasingowej w poprzedzającym miesiącu, powiększoną o stałą w 
okresie leasingu marżę Wykonawcy.”  
 
Rozdział X Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – „Sposób obliczenia ceny” – zmiany dotyczące 
przedmiotowej kwestii – wyjaśnień udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 21.  
 
§ 9 ust. 6 wzoru Umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ), otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
„6. Części odsetkowe rat leasingowych będą zmienne, wyliczane w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 
1M, obowiązującą w dniu płatności raty leasingu w poprzedzającym miesiącu, powiększoną o stałą marżę, 
którą – zgodnie z Ofertą – ustala się na ………….. (………….)%. 
 
19. Zgodnie z par. 16 p. 5 Zamawiający chce ażeby w przypadku wcześniejszego rozliczenia umowy 

została zastosowana stopa dyskonta z par. 9 ust. 6. Czyli stopa Wibor 1M obowiązująca pierwszego 
dnia miesiąca, w którym umowa będzie przed terminem rozliczana? 

 
Ad 19). 
Zamawiający informuje, że datę obowiązywania stawki referencyjnej WIBOR ustalił w odpowiedzi na pytanie 
nr 18. 
 
20. W Rozdziale III punkcie 2.5 ppkt 7) Zamawiający podaje, że części kapitałowe rat leasingowych będą 

stałe w okresie leasingu. Jednocześnie w pkt 11) Zamawiający podaje odmienny od stałego 
harmonogram spłaty rat leasingowych: 1 rok finansowania: 0% kapitału, 2 rok finansowania: 15% 
kapitału itd. Prosimy o informację, czy powyższe zapisy oznaczają, że zamawiający oczekuje równych 
72 rat kapitałowych płatnych w okresie od 2 do 7 – go roku finansowania, oraz o ewentualną korektę 
SIWZ w powyższym zakresie. 

 
Ad. 20). 
Zamawiający zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oczekuje stałych 72 rat 
kapitałowych, płatnych w okresie od 2 do 7 roku finansowania, z tym zastrzeżeniem, iż ostatnia 84 rata 
zostanie powiększona o 10% kapitału, co stanowić będzie opłatę z tytułu wykupu. 
 
21. Prosimy o wyjaśnienia nieścisłości dotyczącej opłaty za utrzymanie Pojazdów w okresie 3 lat. Zapis w 

Rozdziale III punkcie 2.5 ppkt 10) sugeruje, że będzie to dodatkowa opłata (ponad opłatę leasingową), 
a w dalszej części zdania Zamawiający podaje, że opłata ta powinna być wliczona do części kapitałowej 
rat leasingowych. Jednocześnie w Rozdziale X „Sposób obliczania ceny” kolejność czynności 
prowadzących do obliczenia ceny wyraźnie wskazuje, że jest to opłata dodatkowa: najpierw 
wyznaczenie części kapitałowych rat, następnie obliczanie części odsetkowych, a dopiero w ostatniej 
kolejności doliczanie stawki za utrzymanie pojazdów. Podobna nieścisłość pojawia się w Załączniku nr 
2 do SIWZ stanowiącym wzór umowy. W § 9 pkt 5 jest zapis: „Części kapitałowe rat leasingowych, 
powiększone o  stałą zryczałtowaną opłatę z tytułu utrzymania Pojazdów…”, co w rozumieniu 
Wykonawcy oznacza dodatkową opłatę. Natomiast w § 10 pkt 3 Zamawiający podaje: „Raty leasingowe 
dla każdego z Pojazdów, zawierające począwszy od drugiego roku płatności rat leasingowych, 
zryczałtowaną opłatę miesięczną za utrzymanie Pojazdu…” – co Wykonawca interpretuje w opłatą 
odmienny sposób, tj. że część kapitałowa raty leasingowej zawiera w sobie już koszt 3 letniego 
utrzymania. Prosimy zatem o jednoznaczne potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje, że części 
kapitałowe rat leasingowych zawierać mają w sobie koszt utrzymania pojazdów w okresie 3 lat, co jest 
jednoznaczne z tym, że opłaty leasingowe dla każdego z Pojazdów wyliczone będą w oparciu o sumę 
ceny zakupu pojazdu (po dokonaniu modernizacji) i łącznego kosztu jego utrzymania w okresie 3 lat. 
Jeżeli Zamawiający potwierdza powyższy sposób kalkulowania opłat leasingowych, prosimy o 
wprowadzenie stosownych zmian do SIWZ (również do wzoru zawartego w Załączniku 2), a w 
szczególności zmianę Rozdziału X „Sposób obliczania ceny” tak aby był spójny z przedstawionym 
sposobem kalkulacji rat leasingowych. 

 
Ad 21). 
Wyjaśniono w odpowiedzi na pytanie 4. Równocześnie Zamawiający dokonuje następujących zmian: 
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Rozdział III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Rodzaj, przedmiot, zamówienia oraz termin 
wykonania zamówienia, ust. 2.5. – Warunki leasingu pkt 10) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
„10) Zamawiający ponosić będzie stałą zryczałtowaną opłatę za utrzymanie Pojazdów w okresie 3 (trzech) 
lat, liczonych od dnia dostawy Zamawiającemu każdego z Pojazdów, płatną w okresach miesięcznych, 
zawartą w racie leasingowej (części kapitałowej raty leasingowej).” 
 
Rozdział X Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Sposób obliczenia ceny, otrzymuje nowe, 
następujące brzmienie: 
„1. Do obliczenia wartości netto i ceny brutto Pojazdów, Wykonawcy winni przyjąć następujący tok 
postępowania: 

1.1. Określić i wskazać wartość netto każdego z 5 (pięciu) Pojazdów po naprawie głównej i 
modernizacji oraz podać wartość brutto każdego z 5 (pięciu) Pojazdów po naprawie głównej 
i modernizacji. 

1.2. Określić łączną wartość netto i brutto miesięcznej zryczałtowanej stawki za utrzymanie 
każdego z 5 (pięciu) Pojazdów za cały okres 3 (trzech) lat od daty dostawy każdego z 
Pojazdów. 

1.3. Obliczyć i wskazać wysokość części kapitałowych (zawierających wartości wskazane w pkt 
1.1. i 1.2.) 72 (siedemdziesięciu dwóch) rat leasingowych dla każdego z Pojazdów, z 
uwzględnieniem postanowień pkt III.2. SIWZ. 

1.4. Obliczyć i wskazać wysokość części odsetkowych 84 (osiemdziesięciu czterech) rat 
leasingowych dla każdego z Pojazdów. Do wyliczenia należy przyjąć stawkę referencyjną 
WIBOR 1M z dnia zamieszczenia ogłoszenia o wszczęciu niniejszego postępowania w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej powiększoną o stałą marżę, formułę naliczania 
odsetek 30/360 oraz należy założyć, że wszystkie okresy odsetkowe w okresie leasingu są 
równe. 

1.5. Sporządzić harmonogram rat leasingowych dla każdego z Pojazdów. 
1.6. Obliczyć całkowitą wartość leasingu netto i brutto każdego z Pojazdów, poprzez właściwe 

zsumowanie wyliczonych części kapitałowych (zawierających koszt utrzymania Pojazdu 
przez okres 3 /trzech/ lat) oraz części odsetkowej. 

1.7. Obliczyć całkowitą wartość leasingu netto i brutto Pojazdów, poprzez właściwe zsumowanie 
wyliczonych części kapitałowych (zawierających koszt utrzymania Pojazdów przez okres 3 
/trzech/) dla 5 (pięciu) Pojazdów łącznie oraz części odsetkowej. 

1.8. Obliczyć łączną wartość wykonania zamówienia (netto oraz brutto) poprzez zsumowanie 
wartości, o których mowa powyżej. 

1.9. Łączna wartość brutto wykonania zamówienia będzie przyjmowana do oceny ofert w 
kryterium cena i będzie ona ceną całego zamówienia. Cena ta będzie aktualna na dzień 
przyjęcia wysokości stawki WIBOR 1M, tj. obowiązującą w dniu zamieszczenia ogłoszenia o 
wszczęciu niniejszego postępowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do ofertowej 
kalkulacji kosztu zamówienia. Ze względu na zmienność stóp procentowych, koszt 
użytkowania przedmiotu leasingu będzie mógł się zmieniać zależnie i wyłącznie od 
wysokości aktualnej stawki WIBOR 1M, obowiązującej w dniu płatności raty leasingu w 
poprzedzającym miesiącu, w stosunku do jej wysokości z dnia zamieszczenia ogłoszenia o 
wszczęciu niniejszego postępowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

1.10. Cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawcy 
zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, 
warunkami wykonania, warunkami zawartymi w projekcie Umowy i wszystkimi czynnikami 
mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia. 

1.11. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski. Podane ceny należy zaokrąglić do drugiego 
miejsca po przecinku (do jednego grosza). 

1.12. Cena wykonania zamówienia powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku 
rozbieżności przyjmuje się cenę wyrażoną słownie. 

 
§ 9 ust. 1, 2 i 5 wzoru Umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ), otrzymują nowe, następujące brzmienie: 
„1. Wartość każdego z Pojazdów, przy założeniu stawki referencyjnej WIBOR 1M, obowiązującej w dniu 
zamieszczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, zawierająca zryczałtowaną opłatę miesięczną za cały okres 3 (trzech) lat  
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utrzymania Pojazdu (na warunkach określonych w niniejszej Umowie), wynosi netto ………………… PLN 
(………………………. złotych) plus podatek VAT w wysokości 23%, co daje kwotę brutto ……………………. 
PLN (…………………….. złotych) i wynika z Oferty. 
2.  Wartość wszystkich Pojazdów, przy założeniu stawki referencyjnej WIBOR 1M, obowiązującej w 
dniu zamieszczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania o dzielenie zamówienia publicznego w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, zawierająca zryczałtowaną opłatę miesięczną za cały okres 3 (trzech) lat 
utrzymania Pojazdów (na warunkach określonych w niniejszej Umowie) wynosi netto …………………….. 
PLN (………………… złotych) netto plus podatek VAT w wysokości 23%, co daje kwotę brutto 
………………… PLN (……………………. złotych) i jest tożsama z kwotą wskazaną w Ofercie.  
5. Części kapitałowe rat leasingowych, zawierające stałą zryczałtowaną opłatę z tytułu utrzymania 
Pojazdów, będą stałe w okresie leasingu, za wyjątkiem ostatniej 84 (osiemdziesiątej czwartej) raty, która 
powiększona będzie o opłatę z tytułu wykupu.” 
 
22. Prosimy o potwierdzenie, czy zapis Rozdziału X pkt 1.1 „….wartość netto dostawy (leasing) każdego z 5 

Pojazdów” należy rozumieć jako wartość zmodernizowanego pojazdu, która w dalszej kolejności po 
doliczeniu kosztów 3 – letniego utrzymania stanowić będzie podstawę do obliczania rat leasingowych 
(części kapitałowych i następnie odsetkowych)? 

 
Ad. 22). 
Zamawiający potwierdza. Wyjaśniono również w odpowiedzi na pytanie nr 21. 
 
23. Prosimy o potwierdzenie, że do kalkulacji części odsetkowych rat leasingowych należy przyjąć stopę 

WIBOR 1M z dnia 10.06.2011, w wysokości 4.61%. 
 
Ad 23). 
Zamawiający potwierdza. 
 
24. Załącznik nr 2 do SIWZ, § 9. Czy kwoty, jakie należy podać w punktach 2 i 7 takie same? Prosimy o 

potwierdzenie. 
 
Ad 24). 
Zamawiający potwierdza, z uwzględnieniem odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 21. 
 
25. Załącznik nr 2 do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie pkt 3 z § 16? Zapis ten jest 

wyjątkowo niekorzystny dla Wykonawcy, bowiem pozwala Zamawiającemu na korzystanie z możliwości 
rozwiązania umowy w przypadku 3 – krotnej naprawy gwarancyjnej nawet mało wartościowych i mało 
istotnych elementów Pojazdu. Ponadto zapisy umowy nie przewidują nawet dla Zamawiającego 
obowiązku zwrotu Pojazdu Wykonawcy w przypadku rozwiązania umowy w trybie. 

 
Ad. 25). 
Zamawiający wskazuje, iż § 16 ust. 3 pkt 1 wzoru Umowy (Załącznik nr 2do SIWZ) otrzymuje nowe, 
następujące brzmienie: 
„1) wystąpią powtarzające się uszkodzenia poszczególnych części, zespołów lub podzespołów tego samego 
ezt, których usterki mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu pociągów, po 3 (trzy) – krotnie dokonanej 
nieskutecznie naprawie gwarancyjnej.”  
 
Zamawiający wskazuje, iż § 16 ust. 6 wzoru Umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ) otrzymują nowe, następujące 
brzmienie: 
„6. W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie ust. 2, Korzystający jest zobowiązany w terminie 30 
(trzydziestu) dni na własny koszt i ryzyko zwrócić każdy z Pojazdów Finansującemu do miejsca przez niego 
wskazanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7. W przypadku 
rozwiązania Umowy na podstawie ust. 3, Finansujący zobowiązany jest w terminie 30 (trzydziestu) dni na 
własny koszt i ryzyko odebrać wszystkie bądź poszczególne Pojazdy (co do których rozwiązano Umowę) od 
Korzystającego.” 
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26. Załącznik  nr 2 do SIWZ, § 16 pkt 2. Czy Zamawiający zgodzi się na uzupełnienie katalogu przypadków 

naruszenia umowy z winy Korzystającego o następujące: 
1) Korzystający nie wykonał lub nienależycie wykonał jakikolwiek inny obowiązek wynikający z 

umowy leasingowej, oraz w przypadkach o których mowa w Art. 709 
7
, Art. 709

9
, Art. 709

10
, Art. 

709
12

 Kodeksu Cywilnego i o ile Finansujący wyznaczył Korzystającemu na piśmie dodatkowy 30 – 
dniowy termin do należytego wykonania zobowiązania, z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego 
upływu tego terminu będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy, 

2) W stosunku do Korzystającego został złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego 
lub naprawczego albo też jeżeli stosowny wniosek nie został uwzględniony z uwagi na brak 
wystarczającego majątku, 

3) W przypadku gdy udziały w przedsiębiorstwie Korzystającego zostaną, sprzedane, przeniesione 
lub umorzone bez pisemnej zgody Finansującego w 50% udziałów plus 1 udział w kapitale 
Korzystającego. 

 
Ad. 26). 
Zamawiający godzi się na uzupełnienie katalogu przypadków naruszenia Umowy z winy Korzystającego o 
następujące przypadki: 

1) Korzystający nie wykonał lub nienależycie wykonał jakikolwiek inny obowiązek wynikający z 
Umowy, oraz w przypadkach o których mowa w Art. 709

7
, Art. 709

9
, Art. 709

10
, Art. 709

12
 Kodeksu 

Cywilnego i o ile Finansujący wyznaczył Korzystającemu na piśmie dodatkowy 30 – dniowy termin 
do należytego wykonania zobowiązania, z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu tego 
terminu będzie uprawniony do rozwiązania Umowy, 

2) W stosunku do Korzystającego został złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego 
lub naprawczego albo też jeżeli stosowny wniosek nie został uwzględniony z uwagi na brak 
wystarczającego majątku. 

 
W związku z powyższym § 16 ust. 2 wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ) otrzymuje nowe, następujące 
brzmienie: 
„Finansujący może jednostronnie rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 
gdy: 

1) Korzystający dopuszcza się opóźnienia z zapłatą raty leasingowej lub innej należności wynikającej 
z niniejszej Umowy, o ile Finansujący wyznaczył Korzystającemu na piśmie dodatkowy 30 
(trzydziesto) – dniowy termin do zapłaty zaległości z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego 
upływu tego terminu będzie uprawniony do rozwiązania Umowy,  

2) Korzystający nie wykonał lub nienależycie wykonał jakikolwiek inny obowiązek wynikający z 
Umowy, oraz w przypadkach o których mowa w art. 709

7
, art. 709

9
, art. 709

10
, art. 709

12
 Kodeksu 

Cywilnego i o ile Finansujący wyznaczył Korzystającemu na piśmie dodatkowy 30 (trzydziesto) – 
dniowy termin do należytego wykonania zobowiązania, z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego 
upływu tego terminu będzie uprawniony do rozwiązania Umowy, 

3) w stosunku do Korzystającego został złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego 
lub naprawczego albo też jeżeli stosowny wniosek nie został uwzględniony z uwagi na brak 
wystarczającego majątku.” 

 
27. Załącznik nr 2 do SIWZ, § 16 pkt 8 i 9. W ocenie Wykonawcy żądanie zwrotu części pierwszej opłaty 

leasingowej w przypadku odstąpienia od całości lub części umowy nie jest zasadne. Pierwsza opłata 
leasingowa nie jest większa od pozostałych (jak często jest stosowane w umowach leasingu), nie 
zawiera spłaty jakiejkolwiek części kapitałowej umowy, a  ponad to dotyczy konkretnego tj. pierwszego 
okresu używania Pojazdu. 

 
Ad 27). 
Zdaniem Zamawiającego w/w pytanie dotyczy § 16 ust. 9 i 10 Umowy. Wyjaśniono w odpowiedzi na pytanie 
nr 12. 
 
28. Załącznik nr 2 do SIWZ, § 17 pkt 1 Czy Zamawiający może potwierdzić, że ubezpieczy Pojazdy w 

zakresie ubezpieczenia OC? Doświadczenie Wykonawcy wskazuje, że takie ubezpieczenie nie jest 
dostępne na rynku. Prosimy jednocześnie o potwierdzenie, że Zamawiający dysponować będzie polisą  
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OC przewoźnika jakie stosowane jest przy realizacji przewozów pasażerskich. Prosimy o stosowną 
modyfikację. 

 
Ad. 28). 
Zamawiający wyjaśnia, iż nie ubezpieczy Pojazdów w zakresie ubezpieczenia OC. W pozostałym zakresie 
wyjaśniono w odpowiedzi na pytanie nr 14. Zamawiający potwierdza, iż dysponować będzie polisą OC 
przewoźnika, jakie stosowane jest przy realizacji przewozów pasażerskich. 
 
29. Załącznik nr 2 do SIWZ, § 17. Czy Zamawiający zgodzi się na zapis, zgodnie z którym zobowiążę się 

do przedstawienia Wykonawcy kopii polisy ubezpieczeniowej każdorazowo co najmniej 7 dni przed 
rozpoczęciem kolejnego okresu ubezpieczenia, oraz że zakres ubezpieczenia oraz ubezpieczyciel 
zostaną każdorazowo przedstawione do akceptacji przez Wykonawcę? 

 
Ad. 29). 
Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis, z zaznaczeniem, iż odmowa akceptacji przez 
Finansującego zakresu ubezpieczenia oraz ubezpieczyciela wymagają pisemnego uzasadnienia. W związku 
z tym w § 17 wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
„Korzystający zobowiązuje się do przedstawienia Finansującemu kopii polisy ubezpieczeniowej 
każdorazowo, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia 
oraz ubezpieczyciel zostaną każdorazowo przedstawione do akceptacji przez Finansującego. Brak 
akceptacji przez Finansującego wymaga uzasadnienia”. 
 
30. Załącznik nr 2 do SIWZ, § 15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis regulujący sposób 

egzekwowania kar umownych w następujący sposób: 
1) Obciążenie stosowną karą umowną bezpośrednio podmiotu wykonującego modernizację (np. 

jednego z partnerów działających w ramach konsorcjum), 
2) Potrącenie z zabezpieczenia dobrego wykonywania umowy, 
3) Potrącenie z zapłaty kolejnej raty leasingowej. 

 
Ad 30). 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Wyjaśnień udzielono również w odpowiedzi na 
pytanie nr 3. 
 
31. Załącznik nr 3 do SIWZ, Formularz Oferty. Czy pod pojęciem „Wartość(netto/brutto) zmodernizowania 5 

Pojazdów” którą należy podać w ofercie, Zamawiający rozumie kwotę za którą finansujący nabywa 5 
Pojazdów po ich zmodernizowaniu, a jednocześnie jest to kwota, która po doliczeniu wartości 
(netto/brutto) kosztu utrzymania pojazdów stanowić będzie podstawę do wyliczenia rat leasingowych 
(części kapitałowych i odsetkowych)? 

 
Ad 31). 
Zamawiający potwierdza. Wyjaśnień udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 4, 21 i 34. 
 
32. Załącznik Nr 1 do SIWZ § 11 ust. 7 oraz ust. 12. W związku z tym, iż przedmiotowe ustępy odwołują się 

do wzięcia udziału w komisji wnioskujemy o ujednolicenie zapisów z § 11 ust. 5, w którym to termin 
ustalony na wzięcie udziału w komisji wynosi 3 dni robocze od dnia powiadomienia. 

 
Ad. 32). 
Zdaniem Zamawiającego, przedmiotowe pytanie dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych 
Zamówienia – wzoru umowy, a nie Załącznika nr 1, czyli Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
Zamawiający wprowadza następujące zmiany w § 11 ust. 6, 7 i 12 wzoru umowy (Załącznika nr 2 do SIWZ): 
„6. Uszkodzenie, o którym mowa w ust. 5, Finansujący zobowiązany jest usunąć lub wymienić uszkodzony 
podzespół na inny sprawny tego samego typu w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od dnia ustaleń komisji, o 
której mowa w ust. 5. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 4 (cztery) dni robocze, Korzystający będzie 
naliczał kary umowne według zasad podanych w § 15 ust. 1 niniejszej Umowy, a ponadto Finansujący 
zapłaci za wszystkie poniesione przez Korzystającego koszty związane z usuwaniem usterki wg 
przedstawionych Finansującemu dokumentów. 
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7.  W przypadku, gdy przedstawiciel Finansującego nie weźmie udziału w komisji, o której mowa w ust. 5, w 
ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty powiadomienia, Korzystający usunie lub zleci usunięcie uszkodzenia 
na koszt i ryzyko Finansującego, a kosztami obciąży Finansującego. 
12. Korzystający ma prawo usunięcia usterek lub uszkodzeń powstałych w okresie gwarancyjnym we 
własnym zakresie na koszt Finansującego, w każdym przypadku, po uzyskaniu zgody Finansującego lub 
bez jego zgody, jeżeli Finansujący nie ustali sposobu i terminu usunięcia tych usterek lub uszkodzeń w ciągu 
3 (trzech) dni roboczych, licząc od dnia otrzymania powiadomienia o uszkodzeniu.”  
 
Jednocześnie Zamawiający wprowadza zmiany do § 15 ust. 1 projektu umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ) 
nadając mu brzmienie: 

1. W okresie gwarancji Finansujący zapłaci Korzystającemu karę umowną za wyłączenie z eksploatacji 
ezt, liczoną od 5 (piątego) dnia roboczego od dnia ustaleń komisji, o której mowa w § 11 ust. 5, 
którego przyczyna ustalona zgodnie z trybem określonym w § 11 Umowy, leży po stronie 
Finansującego – w wysokości: 

1) 0,1 (jedna dziesiąta) % wartości brutto ezt wyłączonego z eksploatacji, o której mowa w § 9 ust. 1 
Umowy – za każdy dzień, jeżeli wyłączenie to trwa do 14 (czternastu) dni kalendarzowych, 

2) 0,2 (dwie dziesiąte) % wartości brutto ezt wyłączonego z eksploatacji, o której mowa w § 9 ust. 1 
Umowy – za każdy dzień następny wyłączenia.” 

 
33. Załącznik nr 1 do SIWZ § 11 ust. 6. Wnioskujemy o wydłużenie czasu na usunięcie uszkodzenia do 5 

dni roboczych od dnia ustaleń komisji, o której mowa w ust. 5. 
 
Ad. 33). 
Zdaniem Zamawiającego, przedmiotowe pytanie dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych 
Zamówienia – wzoru umowy, a nie Załącznika nr 1, czyli Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Wyjaśniono w odpowiedzi na pytanie nr 32. 
 
34. Załącznik nr 1 do SIWZ § 9 ust. 6. Zamawiający pisze w w/w punkcie o stałej marży Wykonawcy 

ustalonej zgodnie z ofertą. Czy Wykonawca jest zobligowany do zamieszczenia w ofercie informacji na 
temat wysokości tej marży? Jeśli tak, prosimy o wprowadzenie odpowiedniej pozycji do formularza 
ofertowego. 

 
Ad 34). 
Zdaniem Zamawiającego, przedmiotowe pytanie dotyczy Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych 
Zamówienia – wzoru umowy, a nie Załącznika nr 1, czyli Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca jest zobligowany do zamieszczenia w ofercie informacji na temat 
wysokości tej marży. W związku z tym zmianie ulega Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, otrzymując brzmienie, jak w załączeniu do niniejszego pisma. 
 
35. Załącznik nr 3 do SIWZ Formularz Oferty pkt 2. Prosimy o sprawdzenie i poprawienie treści 

przedmiotowego punktu, gdyż obecny zapis jest niejasny i przemieszany. Zawiera informacje na temat 
okresu gwarancji, po czym przechodzi do zapisu „zmodernizowania wszystkich pojazdów z 
zachowaniem wymogów określonych w SIWZ oraz utrzymania pojazdów przez okres 36 miesięcy”, co 
powoduje, że całość jest niespójna i niezrozumiała.  

 
Ad. 35). 
Wyjaśniono w odpowiedzi na pytanie nr 34. 
 
36. Załącznik nr 2 do SIWZ – § 14 ust 9. W związku z aktualnym zapisem Wykonawca pragnie wskazać, że 

Zamawiający powinien wzywać Wykonawcę do ewentualnego przedłużenia gwarancji w czasie 
wystarczającym do przedłużenia takiej gwarancji. W aktualnym zapisie nie ma takiego wezwania, co 
jest bardzo niekorzystne dla Wykonawcy, który musiałby przedłużać gwarancję nie znając podstaw i 
okresu przedłużenia. Warunki do ew. przedłużenia gwarancji występują wcześniej już w trakcie umowy 
stąd nie ma ryzyka, że wystąpi sytuacja, w której Zamawiający nie będzie posiadał takich informacji w 
terminie odpowiednim. 
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Ad. 36). 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 
37. Załącznik nr 2 do SIWZ – § 14. Prosimy o wyjaśnienie, jakie formy zabezpieczenia dopuszcza 

Wykonawca? 
 
Ad. 37). 
Formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przewidziane zostały w punkcie XIV Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
38. Załącznik nr 2 do SIWZ – § 14. Skoro Zamawiający w § 15 ust. 6 przewiduje prawo zaspokojenia 

roszczeń wynikających z kar umownych (czyli z niewłaściwego wykonania umowy) poprzez potrącenie 
ich kwoty z ceny należnej, to czy celowe jest ustanawianie dodatkowego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy? Takie rozwiązanie wywołuje powstanie licznych kosztów po stronie Wykonawcy, 
które z perspektywy zabezpieczenia wykonania umowy są zbędne? 

 
Ad. 38). 
Zdaniem Zamawiającego celowe jest ustanawianie dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonywania 
Umowy. Zamawiający nie przewiduje żadnych zmian w tym zakresie. 
 
39. Załącznik nr 2 do SIWZ – § 11 ust. 13. Zapis tego ustępu jest niezgodny § 12 – sprzeczność polega na 

obowiązku udowadniania – w przypadku tego zapisu trzeba udowodnić winę korzystającego, natomiast 
na podstawie § 12 ust. 1 wystarczy wykazać okoliczności wyłączające odpowiedzialność gwarancyjną 
Wykonawcy. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie tego punktu. W ocenie Wykonawcy w 
zupełności wystarczający jest § 12 ust. 1 umowy, a dodatkowe zapisy (mimo, że wykładnia § 12 i tak 
wyłącza ich zastosowanie) wprowadzają niepotrzebne wątpliwości. 

 
Ad. 39). 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
40. Załącznik nr 2 do SIWZ – § 11. Czy w związku z brzmieniem § 12 ust. 1, należy rozumieć, że wszystkie 

zapisy dotyczące gwarancji są wyłączone w przypadku wykazania okoliczności wskazanych w § 12 ust. 
1, włącznie z przedmiotowym zapisem § 11 ust. 3.? 

 
Ad. 40). 
Zamawiający oświadcza, iż wszystkie zapisy dotyczące gwarancji są wyłączone w przypadku wykazania 
okoliczności wskazanych w § 12 ust. 1, włącznie z przedmiotowym zapisem § 11 ust. 3. 
 
41. Załącznik nr 2 do SIWZ – § 15 ust. 1 i 2.  Zasadą jest naliczenie kary od wartości netto. W przeciwnym 

wypadku zakres odpowiedzialności Wykonawcy jest szerszy niż zakres świadczenia (dostawy). Wartość 
dostaw jest wartością netto, a nie netto wraz z podatkiem. Takie rozwiązanie jest również powszechnie 
stosowane w praktyce udzielania zamówień publicznych. Dodatkowo wskazujemy, że na przykład 
zmiana stawki podatku VAT, spowoduje zwiększenie odpowiedzialności Wykonawcy pomimo, że nie 
nastąpiła żadna zmiana w przedmiocie dostawy. W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisu na 
taki, w którym naliczenie kar jest oparte o wartość netto dostawy. 

 
Ad. 41). 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
42. Załącznik nr 2 do SIWZ – § 15 ust. 2. W takim przypadku kara powinna być liczona od wartości netto 

nienaprawionego w terminie pojazdu, a nie od całej umowy – niewykonanie jednej z napraw w terminie 
nie powinno powodować odpowiedzialności z całego kontaktu. 

 
Ad. 42). 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
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43. Załącznik nr 2 do SIWZ – § 11 ust. 4. Zapis w aktualnej formie zbyt szeroko reguluje odpowiedzialność 

gwarancyjną. Odpowiedzialność ta w zasadzie powinna dotyczyć wyłącznie usuwania usterek, inne 
wydarzenie związane z wystąpieniem usterek nie wchodzą w zakres odpowiedzialności z tytułu 
gwarancji. Wchodzą natomiast w zakresie odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania umowy i 
co za tym idzie są dochodzone na zasadach ogólnych. 

 
Ad. 43). 
Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania zmian § 11 ust. 4 Umowy. 
 
44. Załącznik nr 2 do SIWZ – § 12 ust. 1. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Wykonawca ma wykazać 

zaistnienie okoliczności wyłączających jego odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji?  
 
Ad. 44). 
Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca ma wykazać zaistnienie okoliczności wyłączających jego 
odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji na podstawie wszelkich dopuszczalnych przez prawo 
środków dowodowych. 
 
45. Załącznik nr 2 do SIWZ – § 15 ust. 2. Wnosimy o zmianę zapisu w ten sposób, aby słowo opóźnienie 

zastąpić odpowiednio słowem zwłoka. Wydaje się, że Wykonawca nie powinien ponosić 
odpowiedzialności za okoliczności niezależne od jego działać lub ew. zaniechań. Co za tym idzie 
wydaje się, że wprowadzenie odpowiedzialności na zasadzie ryzyka jest nieuzasadnione. 

 
Ad. 45). 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
 
46. Załącznik nr 2 do SIWZ – § 16 ust. 9. Wykonawca wskazuje, że przedmiotowy zapis jest nie do 

pogodzenia z zasadami prawa i handlowymi. Nie jest zrozumiałe dlaczego Wykonawca w ramach 
odstąpienia od umowy, nawet z przyczyny leżącej po jego stronie, ma poza karą umowną dużej 
wysokości płacić na rzecz Zamawiającego wartość leasingu? Pragniemy wskazać, że taki zapis miałby 
jakieś uzasadnienie w przypadku, gdy Zamawiający płaciłby za wykonanie zamówienia z góry, a nie w 
miesięcznych ratach. Taki zapis uważamy za niemożliwy do zaakceptowania i wnosimy o jego 
usunięcie. 

 
Ad. 46). 
Wyjaśnień udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 12. 
 
47. Załącznik nr 2 do SIWZ – § 16. Zamawiający nie reguluje zasad zwrotu kosztów poniesionych przez 

Wykonawcę w ramach wykonywania umowy do momentu odstąpienia od umowy z przyczyn 
dotyczących Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca nie ponosi żadnej winy za zerwanie 
umowy, co więcej do momentu powzięcia wiadomości o odstąpieniu musi dołożyć wszelkich starań w 
celu terminowego wykonywania umowy. W związku z charakterystyką przedmiotu umowy i długimi 
czasami oczekiwania na zamówione podzespoły taka regulacja jest konieczna, inaczej nakłada na 
Wykonawcę ryzyko poniesienia wszystkich niezbędnych kosztów i braku ich pokrycia. 

 
Ad. 47). 
Zamawiający nie przewiduje żadnych zmian w zakresie regulacji § 16, z wyłączeniem wskazanych w 
niniejszym piśmie. 
 
48. Załącznik nr 1 SIWZ pkt. 3.2). Prosimy o wykreślenie zapisu „moc wyjściowa 10,5 kW”, ponieważ moc 

całkowita przetwornicy została określona w punkcie 3.1. 
 
Ad. 48).  
Zamawiający przychyla się do powyższej prośby i wykreśla ten zapis. 
 
49. Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 4.2). Wnioskujemy o zmianę wydajności sprężarki poprzez dodanie tolerancji 

na 60 m³/h ± 5% 
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Ad. 49). 
Zamawiający przychyla się do powyższego wniosku i wprowadza tę propozycję do SIWZ. 
 
50. Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 6.2) akapit 1. Wnioskujemy o dopuszczenie możliwości zastosowania 

jednego manipulatora do sterowania jazdą i hamowaniem elektropneumatycznym oraz 
elektrodynamicznym. Takie rozwiązanie jest zgodne z najnowszymi normami UIC oraz tzw. ORSĄ (…) 
co znacznie ułatwia pracę maszyniście i eliminuje zbędne przełączniki na pulpicie.  

 
Ad. 50). 
Zamawiający przychyla się do powyższego wniosku i wprowadza powyższą propozycję do SIWZ, nadając 
punktowi 6.2) akapit 1 brzmienie:  
„sterowanie trzema rodzajami hamulców (pneumatycznym, elektro – pneumatycznym i 
elektrodynamicznym), musi odbywać się jednym i tym samym manipulatorem hamulca; manipulator ten 
może służyć do sterowania napędem”. 
 
51. Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 6.2.) akapit 3. Wnioskujemy o zmianę brzmienia przedmiotowego punktu na: 

„na pulpicie musi być możliwość wyboru przez maszynistę trybu hamowania w każdej sytuacji w czasie 
jazdy”. 

 
Ad. 51). 
Zamawiający przychyla się do powyższego wniosku i wprowadza powyższą propozycję do SIWZ. 
 
52. Załącznik nr 1 do SIWZ pkt.15. Z powodu dużych gabarytów skrzyni mogących utrudnić jej montaż i 

umiejscowienie wnioskujemy i dopuszczenie aby drążek nakierowujący pozostał w kabinie maszynisty, a 
skrzynia była przeznaczona jedynie na półsprzęg. 

 
Ad. 52). 
Zamawiający przychyla się do powyższego wniosku i wprowadza powyższą propozycję do SIWZ, nadając 
punktowi 15 brzmienie: 
„Zamontować pod pudłem wagonu środkowego metalową zamykaną skrzynię (zamknięcie na klucz 
konduktorski) na półsprzęg. Skrzynia powinna posiadać solidne uchylne drzwi (podobne do drzwi od skrzyni 
baterii akumulatorów) zamykane w dwóch miejscach na klucz konduktorski. Wewnątrz skrzyni umieścić 
drewniane łoże na półsprzęg oraz półsprzęg. Skrzynia zostanie opatrzona dużym, czytelnym, trwałym 
napisem „PÓŁSPRZĘG”. Wykonawca umiejscowi także w kabinie maszynisty drążek nakierowujący. Typ 
zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych oraz dokumentacja konstrukcyjna muszą być uzgodnione i 
zatwierdzone przez Zamawiającego.” 
 
53. Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 17. Wnioskujemy o zmianę brzmienia niniejszego punktu poprzez 

wykreślenie słów „poprzez istniejącą przekładnię zębatą”, bądź o ujednolicenie treści przedmiotowego 
punktu z pkt. 1.5), w którym to Zamawiający wymaga zastosowania przekładni dwustopniowej. 

 
Ad. 53). 
Zamawiający przychyla się do powyższego wniosku i wykreśla słowa „poprzez istniejącą przekładnię zębatą” 
z punktu 17 Załącznika nr 1 do SIWZ. 
 
54. Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 18.2 Wnioskujemy o zmniejszenie liczby monitorów LCD do 9 sztuk (po 3 na 

każdy człon). Wymóg taki stawiany był w dotychczas publikowanych SIWZ na modernizację EZT serii 
EN 57. Jest to także rozwiązania sprawdzone w eksploatacji. Większa ilość monitorów może 
spowodować trudności z ich odpowiednim bądź z rozplanowaniem siedzeń.  

 
Ad. 54). 
Zamawiający przychyla się do powyższego wniosku i nadaje punktowi 18.2 akapit 3 Załącznika nr 1 do 
SIWZ brzmienie: 
„dziewięć monitorów LCD min 22" zabudowanych w ściany przedziałowe i pod sufitem, po trzy na każdy 
człon - dokładna lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiającym”. 
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55. Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 18.5. Wnioskujemy o dopuszczenie możliwości zastosowania tablicy 

informacyjnej o minimalnych wymiarach pola odczytowego 1152x140 mm. Tablice takich rozmiarów są z 
powodzeniem stosowane obecnie, są sprawdzone w eksploatacji jak również zapewniają spełnienie 
pozostałych wymaganych parametrów.  

 
Ad. 55). 
Zamawiający przychyla się do powyższego wniosku i zmienia wymiary tablic informacyjnych na 1152x140 
mm. 
 
 
56. Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 21. Wnioskujemy o zmianę brzmienia przedmiotowego punktu poprzez 

zmianę zapisów na następujące: 

 przedział pasażerski – ogrzewanie nawiewne 3x400 V za pomocą indywidualnych nagrzewnic z 
wentylatorami 24V lub 3x400V lub umieszczonymi pod siedzeniami tak, by strumień powietrza 
był skierowany w kierunku przejścia. Nagrzewnice podłączone za pomocą wtyków typu harting 
lub równoważnych; 

 nawiewne ogrzewanie przedziałów o sumarycznej mocy nie mniejszej niż dotychczasowych 
ogrzewaczy na ezt; 

 sterowanie ogrzewaniem za pomocą sterownika mikroprocesorowego za pomocą czujników 
temperatury umieszczonych przy podłodze, na suficie oraz jednego na zewnątrz wagonu lub 
sterowanie ręczne po wyłączeniu sterownika 

 nagrzewnice zamontować pod siedzeniami rak aby był zapewniony łatwy dostęp w celu ich 
naprawy  

 zmodernizować zabezpieczenie topikowe WN obwodów ogrzewania – zastosować rozdział 
zabezpieczeń obwodu ogrzewania 

Rozwiązanie to jest nowocześniejsze i zapewni lepszy komfort cieplny.  
 
Ad. 56). 
Zamawiający przychyla się do powyższego wniosku i zmienia Załącznik nr 1 do SIWZ w  pkt. 21 nadając mu 
brzmienie: 
„• przedział pasażerski – ogrzewanie nawiewne 3x400 V za pomocą indywidualnych nagrzewnic z 
wentylatorami 24V lub 3x400V lub umieszczonymi pod siedzeniami tak, by strumień powietrza był 
skierowany w kierunku przejścia. Nagrzewnice podłączone za pomocą wtyków typu harting lub 
równoważnych; 
• nawiewne ogrzewanie przedziałów o sumarycznej mocy nie mniejszej niż dotychczasowych 
ogrzewaczy na ezt; 
• sterowanie ogrzewaniem za pomocą sterownika mikroprocesorowego za pomocą czujników 
temperatury umieszczonych przy podłodze, na suficie oraz jednego na zewnątrz wagonu lub sterowanie 
ręczne po wyłączeniu sterownika 
• nagrzewnice zamontować pod siedzeniami rak aby był zapewniony łatwy dostęp w celu ich naprawy  
• zmodernizować zabezpieczenie topikowe WN obwodów ogrzewania – zastosować rozdział 
zabezpieczeń obwodu ogrzewania” 
 
57. Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 22 akapit 1. Czy Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji czoła pojazdu 

EN57AKM? Jeśli nie, wnioskujemy o zmianę brzmienia przedmiotowego punktu na „modernizację czoła i 
kabiny maszynisty podobnie do EN57AKM” 

 
Ad. 57. 
Wobec problemu ze zdobyciem ww. dokumentacji, Zamawiający przychyla się do powyższego wniosku 
nadając pkt. 22 akapit 1 Załącznika nr 1 do SIWZ brzmienie: 
„modernizację czoła i kabiny maszynisty podobnie do EN57AKM” 
 
58. Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 26. Wnioskujemy o zmianę powierzchni czyszczonej na min. 60 % całej 

powierzchni szyby. 
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Ad. 58. 
Zamawiający przychyla się do powyższego wniosku i wprowadza zmianę do pkt 26 Załącznika nr 1 do 
SIWZ.  
 
59. Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 28 akapit 4. Wnioskujemy o zmianę zapisów przedmiotowego akapitu na: 

„system realizujący samoczynne zamykanie drzwi”. 
 
Ad. 59. 
Zamawiający przychyla się do powyższego wniosku i wprowadza zmianę do pkt 28 akapit 4 Załącznika nr 1 
do SIWZ.  
 
60. Zał. nr 1 do SIWZ – pkt. 29. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie korytek siatkowych? 

 
Ad. 60. 
Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie korytek siatkowych. 
 
61. Zał. nr 1 do SIWZ – pkt. 37. Czy Zamawiający dopuści baterie akumulatorowe o pojemności 100 Ah, 

ponieważ baterie o takowej mocy są wystarczające w eksploatacji w/w pojazdów? 
 
Ad. 61. 
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania baterii akumulatorowych o pojemności 100 Ah. 
 
62. Zał. nr 1 do SIWZ – pkt.38. Proponujemy wykreślenie wymaganej liczby pinów klawiatury elektrycznej. 

Przy dużej ilości systemów(monitoring, rozgłoszeniowa, SIP, CAN, itp.) ta liczba będzie za mała. W 
obecnie stosowanych sprzęgach jest 168 pinów. 

 
Ad. 62. 
Zamawiający przychyla się do powyższej propozycji i modyfikuje pkt. 38 Załącznika nr 1 do SIWZ nadając 
mu brzmienie: 
„podczas modernizacji sprzęgów zastosować nowe klawiatury elektryczne z wyprowadzeniem nie mniej niż 
106 pinów, sterowanie w trakcji wielokrotnej poprzez sterownik umożliwiający przesył danych za pomocą 
magistrali CAN (przesył wszystkich sygnałów sterowania musi odbywać się przez nową klawiaturę)”. 
 
63. Zał. nr 1 do SIWZ – pkt. 41. Jakiego typu urządzenia Zamawiający przewiduje zamontować? Prosimy o 

szczegółowe podanie parametrów technicznych i umiejscowienia urządzeń wymienionych w powyższym 
punkcie jakie Zamawiający przewiduje zamontować na pojazdach. 

 
Ad. 63. 
Zamawiający modyfikuje pkt. 41 Załącznika nr 1 do SIWZ nadając mu brzmienie: 
„Wymagania dla kasowników i powierzchni pod zabudowę maszyn wendingowych: 
Wymagania dla kasowników 
• przygotować miejsce na montaż oraz doprowadzić wiązki przewodów sterujących i zasilających pod 
montaż kasowników biletowych po jednym dla każdego przedsionku, 
• napięcie zasilania 24 V DC 
Wymagania dla maszyn wendingowych 
• przygotować miejsce pod zabudowę 2 maszyn wendingowych w wagonie „Ra” Szczegółowa 
lokalizacja maszyn do uzgodnienia z Zamawiającym, 
• powierzchnia podstawy każdej z maszyn: szerokość 740 mm, głębokość 860 mm 
• zasilanie 230 VAC, 50 Hz, 
• moc min.: 1,5 kW, 
• masa każdej z maszyn: 250 kg.” 
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64. Zał. nr 1 do SIWZ pkt. 1.5). Występuje sprzeczność z punktem 17. (…). Prosimy o wyjaśnienie 

sprzeczności i ujednolicenie wymagań. Proponujemy zachować wymagania według pkt. 17 tj. 
przeniesienie napędu na zestaw kołowy poprzez istniejącą przekładnię zębatą, ponieważ czas dostaw 
przekładni dwustopniowych wyniesie 8 – 12 miesięcy (w zależności od tego, czy będzie potrzeba 
opracowanie zupełnie nowej przekładni czy wystarczy przeróbka obecnie produkowanego modelu). 

 
Ad. 64.  
Zamawiający usunął wskazaną sprzeczność w odpowiedzi na pytanie nr 53. 
 
65. Zał. nr 1 do SIWZ pkt. 2.2). Ponieważ są to pojazdy z wieloletnią już eksploatacją proponujemy zmienić 

zapis na: wszystkie elementy wózków doprowadzić do wymiarów jak po naprawie głównej. 
 
Ad. 65. 
Zamawiający przychyla się do powyższej propozycji i nadaje pkt. 2.2) Załącznika nr 1 do SIWZ brzmienie: 
„wszystkie elementy wózków doprowadzić do wymiarów jak po naprawie głównej”. 
 
66. Zał. nr 1 do SIWZ pkt. 3. Czy jest dopuszczalne zastosowanie przetwornicy o przeciążalności 50% przez 

5 s dla rozruchu silników? Proponujemy zamienić na zapis „przeciążalność przetwornicy powinna 
zapewniać prawidłową pracę wszystkich zasilających z niej urządzeń”. 

 
Ad. 66 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 
67. Zał. nr 1 do SIWZ pkt. 3. Czy zasilanie napędu drzwi może być z innego napięcia niż 24V DC, np. 110 V 

DC. 
 
Ad. 67. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 
68. Zał. nr 1 do SIWZ pkt. 3. Czy przewody N i PE mogą być połączone w przetwornicy? Takie rozwiązanie 

standardowo przewidują producenci przetwornic. 
 
Ad. 68. 
Zamawiający w ww. punkcie nie zabronił takiego rozwiązania. 
 
69. Zał. nr 1 do SIWZ pkt. 4.2) i 4.5). Wnioskujemy o dopuszczenie agregatu o wydajności min. 29m³/h i 

odpowiednio dobranej mocy silnika umożliwiającej zasilenie instalacji pneumatycznej w trakcji 
wielokrotnej w przypadku awarii agregatu sprężarkowego na jednym z pojazdów. Wniosek opieramy na 
obserwacji montowanych agregatów, które z parametrami wydajności 50 – 60 m³/h są przewymiarowane 
(…). 

 
Ad. 69. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i zwraca uwagę, że dokonał modyfikacji pkt. 4.2) 
Załącznika nr 1 do SIWZ w odpowiedzi na pytanie nr 49. 
 
70. Zał. nr 1 do SIWZ pkt. 6.2) (…)Zwracamy się z prośbą o ponowne rozważenie konieczności 

umieszczania takiego zapisu. W swej obecnej formie zawęża on zakres możliwych do zastosowania 
rozwiązań układu hamulcowego, co może naruszać zasady konkurencyjności i ogranicza możliwość 
wprowadzania postępu technicznego w zakresie ergonomii pracy maszynisty.(…) W związku z 
powyższym prosimy o wykreślenie tego punktu. 

 
Ad. 70. 
Zamawiający dokonał modyfikacji pkt. 6.2) Załącznika nr 1 do SIWZ w odpowiedzi na pytania nr 50 i 51. 
 
71. Zał. nr 1 do SIWZ pkt. 18.10. Czy kamery mogą być zasilane z innego napięcia niż 12 V DC? 
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Ad. 71. 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.  
 
72. Zał. nr 1 do SIWZ pkt. 21. Proponujemy zamienić ogrzewanie na ogrzewanie nawiewne montowane pod 

siedzeniami i zasilane z napięcia 3x400. (…) W przypadku zmiany tego punktu należy również zmienić 
wymagania odnośnie przetwornic statycznych zawarte w pkt. 3. 

 
Ad. 72. 
Zamawiający przychyla się do powyższej propozycji i dokonał stosownej modyfikacji w odpowiedzi na 
pytanie nr 56. 
 
73. Zał. nr 1 do SIWZ pkt. 22. (…) Prosimy o zweryfikowanie czy wszystkie ezt muszą być otwierane takim 

samym kluczem czy też wszystkie drzwi w danym ezt muszą być otwierane takim samym kluczem. 
 
Ad. 73. 
Zamawiający wymaga, aby jednym kluczem można było otworzyć danego ezt, a nie wszystkie pięć ezt. W 
celu wyeliminowania wątpliwości Zamawiający modyfikuje pkt 22 akapit 32 Załącznika nr 1 do SIWZ nadając 
mu brzmienie: 
„w drzwiach do kabiny maszynisty, drzwiach bocznych do przedziału służbowego, drzwiach do przedziału 
służbowego oraz drzwiach do szafy NN zamontować zamek nawierzchniowy typu T – 3. Dany ezt musi być 
otwierany jednym kluczem”; 
 
74. Zał. nr 1 do SIWZ pkt. 38. Wnioskujemy o zapis, iż Zamawiający udostępni posiadany rysunek nr 11-

78060 wybranemu Wykonawcy z prawem do wykorzystania w celu przeprowadzenia modernizacji 
sprzęgu. Jeżeli nie – prosimy o wskazanie przynajmniej dwóch firm, które posiadają taką dokumentację 
oraz prawo do jej wykorzystania. Tylko w ten sposób może być spełniona zasada konkurencyjności. 

 
Ad. 74. 
W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający modyfikuje punkt 38 akapit 1 Załącznika nr 1 do SIWZ 
nadając mu brzmienie: 
„wykonać modernizację sprzęgów czołowych ZEA w oparciu o zatwierdzoną przez Urząd Transportu 
Kolejowego dokumentację modernizacji sprzęgów” 
 
75. Zał. nr 2 do SIWZ „umowa” Par. 2 pkt. 2 ppkt. 3. O zatwierdzenie DSU może wnioskować jedynie 

użytkownik pojazdu. Producent ani Finansujący nie mają możliwości prawnej zgłoszenia wniosku. 
Również nie mają wpływu na czas trwania procedury zatwierdzania w UTK. Dlatego prosimy o zmianę 
zapisu na: „Dokumentacja, o której mowa w ust.2 pkt 1), musi być uzgodniona i zatwierdzona przez 
Korzystającego. Projekt Dokumentacji, o której mowa w ust. 2 pkt. 2), musi zostać przekazany 
Korzystającemu celem akceptacji i złożenia wniosku o zatwierdzenie Prezesa UTK, najpóźniej z dniem 
odbioru drugiego zmodernizowanego ezt danego typu”. 

 
Ad. 75. 
Z treści pytania wynika, że Wykonawca ma na myśli § 2 ust. 3 Załącznika nr 2 do SIWZ, czyli wzoru umowy. 
Zamawiający przychyla się do powyższej prośby i modyfikuje § 2 ust. 3 Załącznika nr 2 do SIWZ (wzór 
umowy) nadając mu brzmienie: 
„Dokumentacja, o której mowa w ust. 2 pkt 1), musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Korzystającego.  
Projekt Dokumentacji, o której mowa w ust. 2 pkt. 2), musi zostać przekazany Korzystającemu celem 
akceptacji i złożenia wniosku o zatwierdzenie Prezesa UTK, najpóźniej z dniem odbioru pierwszego 
zmodernizowanego ezt danego typu”. 
 
Jednocześnie zmianie ulega § 7 ust. 8 pkt 3 Załącznika nr 2 do SIWZ (wzór umowy) otrzymując brzmienie: 
„Projekt Dokumentacjia Systemu Utrzymania Pojazdu (DSU), o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2) Umowy – 
odpowiednio z każdym z ezt”. 
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76. Zał. nr 2 do SIWZ „umowa” Par. 2 pkt. 2 ppkt. 10. Czy Zamawiający przewiduje możliwość wykupienia 

podzespołów stanowiących rezerwę obiegową, a jeśli tak, to kiedy i na jakich zasadach? 
- co oznacza nowy typ stycznika? Jaki typ, do czego ma służyć? 
- sprzęg czołowy i międzywagonowy – podzespoły te nie są obecnie produkowane i możliwości ich nabycia 
są znikome, czy muszą stanowić wymienioną rezerwę obiegową? 
- o jakich ogrzewaczach (nagrzewnicach) nowego typu jest tu mowa, bowiem do ogrzewania mają służyć 
nagrzewnice o mocy ok. 25 kW na każdy wagon, czy to je Zamawiający miał na myśli? 
 
Ad. 76. 
Z treści pytania wynika, że Wykonawca ma na myśli § 2 ust. 2 pkt 10 wzoru umowy (Załącznik nr 2 do 
SIWZ). Treść tego zapisu jasno wskazuje, że po upływie okresu gwarancji rezerwa obiegowa zostanie 
przekazana na własność Korzystającemu bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności. 
- Zamawiający eliminuje stycznik z rezerwy obiegowej; 
- wobec deficytu tych podzespołów na rynku, Zamawiający dopuszcza, aby dostarczony sprzęg czołowy i 
międzywagonowy był po regeneracji (tzn. nie musi być nowy); 
- Zamawiający informuje, że nagrzewnice powinny odpowiadać wymogom zawartym w punkcie 21 
Załącznika nr 1 do SIWZ, zmienionego w odpowiedzi na pytanie nr 56. 
 
Zamawiający w celu wyeliminowania wątpliwości, nadaje § 2 ust. 2 pkt 10 wzoru umowy (Załącznik nr 2 do 
SIWZ) następujące brzmienie: 
„na okres trwania gwarancji, dostarczenia do Korzystającego rezerwy obiegowej głównych podzespołów, 
bez których ezt nie może być eksploatowany. Elementy, za zgodą Finansującego, będą w sytuacji 
wystąpienia awarii zamiennie montowane na okres trwania naprawy. Po upływie gwarancji rezerwa 
obiegowa zostanie przekazana na własność Korzystającemu. Strony ustalają, że w rezerwie obiegowej będą 
znajdowały się następujące podzespoły: 

 falownik trakcyjny – 1 (jedna) sztuka, 

 napęd drzwi bocznych – 1 (jeden) komplet, 

 wyłącznik szybki – 1 (jedna) sztuka, 

 rejestrator tachografu – 1 (jedna) sztuka, 

 klimatyzator – 1 (jedna) sztuka, 

 zmodernizowane silniki asynchroniczne – 1 (jedna) sztuka, 

 sprężarka główna – 1 (jedna) sztuka, 

 zestaw napędny kołowy z przekładnią  – 2 (dwie) sztuki, 

 zestaw kołowy toczny – 2 (dwie) sztuki, 

 sprzęg międzywagonowy – 1 (jeden) komplet (Korzystający dopuszcza dostarczenie 
zregenerowanego kompletu); 

 zderzak międzywagonowy – 2 (dwie) sztuki, 

 sprzęg czołowy – 1 (jedna) sztuka, (Korzystający dopuszcza dostarczenie zregenerowanego 
sprzęgu); 

 radiotelefon – 1 (jedna) sztuka, 

 ogrzewacze (nagrzewnice) nowego typu – 3 (trzy) sztuki, zgodne z wymogami zawartymi w 
punkcie 21 Załącznika nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia/Specyfikacja techniczna).” 

 
77. Zał. nr 2 do SIWZ „umowa” Par.7 pkt. 9. Na czyj koszt? 
 
Ad. 77. 
Zgodnie z regulacją wypływającą z § 1 ust. 2 pkt. 4 wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ) Komisarz 
Odbiorczy to przedstawiciel lub przedstawiciele Korzystającego, uprawniony przez Korzystającego do 
dokonywania odbiorów technicznych zmodernizowanych ezt u Finansującego (w miejscu wykonywania 
modernizacji). Wobec tego, koszt wystawienia przez Komisarza Odbiorczego „Świadectwa sprawności 
technicznej pojazdu kolejowego” obciąża Korzystającego.  
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78. Zał. nr 2 do SIWZ „umowa” Par.11 pkt. 15. Wnosimy o dopuszczenie wykonywania zaprawek malarskich 

zamiast malowania całego wagonu, gdyż jest to powszechnie stosowana metoda naprawczych prac 
malarskich, dodatkowo pozwalająca na wykonanie tych prac w krótkim czasie, a poza tym to żadnemu 
wykonawcy nie będzie zależało na niewłaściwym jakościowo wykonaniu tych prac z powodu długiego 
okresu gwarancyjnego dla powłok malarskich. 

 
Ad. 78. 
Zamawiający przychyla się do wnioskowanych zmian i nadaje § 11 ust. 15 wzoru umowy (Załącznik nr 2 do 
SIWZ) następujące brzmienie: 
„W okresie gwarancji na malaturę, Korzystający dopuszcza możliwość wykonania zaprawek malarskich z 
zachowaniem jednolitości powłoki i koloru”. 
 
79. Zał. nr 2 do SIWZ „umowa” Par. 13 pkt. 4. Czy to oznacza, że wykonawca – finansujący powinien na 

terenie województwa śląskiego posiadać swoją bazę do wykonywania czynności przeglądowych? Co 
przeglądów P2 może być konieczne skorzystanie z urządzeń dźwigowych lub urządzeń 
specjalistycznych czy P3 – gdzie koniecznie trzeba podnieść cały pojazd z wózków. 

 
Ad. 79. 
Zamawiający informuje, że zgodnie z § 13 ust. 3 wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ)  usługi utrzymania 
Pojazdów będą świadczone na terenie województwa śląskiego. Dopuszczalne jest świadczenie usług 
utrzymania poziomu 2 i wyższych w dowolnym miejscu, pod warunkiem, że usługa obejmie również 
dostarczenie Pojazdu w miejsce wykonywania czynności utrzymania i zwrotu Pojazdu Korzystającemu. 
 
80. załącznik nr 2 do SIWZ - § 11 ust. 15 – Proponujemy zmianę zapisu na taki, który dopuszcza stosowania 

zaprawek z zachowaniem powłoki i koloru (…). 
 
Ad. 80. 
Zamawiający rozstrzygnął tę kwestię przy pytaniu nr 78. 
 
81. załącznik nr 2 do SIWZ - § 13 ust. 5 – Prosimy o wyjaśnienie która ze stron umowy ponosi koszty 

udostępnienia przedmiotowego pomieszczenia? 
 
Ad. 81. 
Zamawiający informuje, że w jego opinii przywołany powyżej zapis jednoznacznie wskazuje, że Finansujący 
udostępni pomieszczenie na swój koszt. 
 
82. Załącznik nr 1 do SIWZ § 11 ust. 16. Prosimy o podanie listy podzespołów podlegających znakowaniu. 
 
Ad. 82. 
Treść pytania wskazuje, że Wykonawca ma na myśli § 11 ust. 16 Załącznika nr 2 do SIWZ, czyli wzór 
umowy. W odpowiedzi Zamawiający modyfikuje § 11 ust. 16 Załącznika nr 2 do SIWZ nadając mu 
brzmienie: 
„Finansujący będzie prowadził trwałe znakowanie lub plombowanie elementów galanterii w przedziałach 
oraz kabinach WC, pozwalające na ich identyfikację przez cały okres ich eksploatacji, w okresie gwarancji 
po modernizacji.”. 
 
83. załącznik nr 1 do SIWZ – pkt. 18.10 – Wnosimy o zmianę zapisu w ten sposób aby z zakresu 

monitoringu wyłączone były przedziały WC pojazdu. Równocześnie prosimy o wyjaśnienie czy 
monitoringiem mają być objęte również kabiny maszynisty. 

 
Ad. 83. 
Zamawiający uwzględniając powyższy wniosek wprowadza następującą zmianę w brzmieniu pkt. 18.10 
akapit 2: 
„rozmieszczenie kamer wewnętrznych powinno umożliwiać podgląd całego EZT, łącznie z kabiną 
maszynisty, ale z wyłączeniem kabin WC” 
Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany w brzmieniu punktu 18.10 akapit 3: 
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„zabudowane po 2 kamery obserwujące boki EZT z każdej kabiny maszynisty i po 2 kamery obserwujące 
drzwi wejściowe EZT, zabudowane w członie silnikowym” 
 
84. załącznik nr 1 do SIWZ – pkt. 35 – Prosimy o określenie do obsługi jakich wysokości peronów ma być 

dostosowany pomost. Zwracamy uwagę na to, że przy dużych różnicach wysokości niemożliwym jest 
wykonanie wjazdu przez pomost, z uwagi na ściśle określone wymogi nachylenia. 

 
Ad. 84. 
W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający modyfikuje pkt 35 Załącznika nr 1 do SIWZ nadając mu brzmienie: 
„Na pomoście sąsiadującym z WC zainstalować lekki pomost (wykonany w zasadniczej części z niepalnego 
tworzywa); możliwy do rozłożenia przez jednego pracownika umożliwiający wjazd z obu stron wagonu 
osobie niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. Pomost powinien być dostosowany do wysokości peronów 
wahających się od 550 do 900 mm” 
 
85. załącznik nr 2 do SIWZ - § 2 ust. 2 pkt 8 – Wnosimy o wyjaśnienie ilu pracowników ma obowiązek 

przeszkolić Wykonawca. 
 
Ad. 85. 
Zamawiający wprowadza do § 2 ust. 2 pkt 8 Załącznika nr 2 do SIWZ liczbę 15 pracowników. 
 
86. załącznik nr 2 do SIWZ - § 2 ust. 2 pkt. 10 – Prosimy o określenie czy przekazana rezerwa gwarancyjna 

ma być przekazana odpłatnie czy nieodpłatnie, czyli czy wliczona ma być ona w cenę ofertową. 
 
Ad. 86 
Zamawiający wyjaśnił tę kwestię w odpowiedzi na pytanie nr 76. 
 
87. Uprzejmie prosimy Zamawiającego o przedstawienie prócz weksla in blanco wraz z deklaracją 

wekslową, propozycji dodatkowej formy zabezpieczenia przedmiotowej transakcji przez Urząd 
Marszałkowskiego lub innego podmiotu (na przykład poręczenie wekslowe innego podmiotu 
gospodarczego, gwarancje bankowe, kaucje, cesje praw z umowy, inne) (…). 

 
Ad. 87. 
Zamawiający informuje, że jest gotów przedstawić stosowne poręczenie wystawione przez Urząd 
Marszałkowski, ale dopiero po wybraniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu i ustaleniu ostatecznej 
wartości zamówienia. Bez podania dokładnej ceny na leasing 5 ezt wystawienie takiego poręczenia jest 
niemożliwe.  
 
88. Proszę o potwierdzenie terminu dostępności prognoz finansowych Zamawiającego za okres najbliższych 

siedmiu lat (okres tożsamy z okresem trwania umowy leasingu) (…). 
 
Ad.88 
Zamawiający potwierdza, że od dnia dzisiejszego ww. prognozy są dostępne dla Wykonawców. 
 
89. W związku z uzasadnieniem zawartym w pytaniu nr 2 (chodzi o numer pytania w piśmie Wykonawcy – 

przypis Zamawiającego) proszę o potwierdzenie, czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie okresu 
składania ofert na nowy termin, tj. w dniu 29 lipca 2011 r. 

 
Ad. 89. 
W związku z brakiem prognoz finansowych w zadeklarowanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający 
przychyla się do wnioskowanej zmiany i ustala termin składania ofert na 29 lipca 2011 r. na godzinę 9.00 
oraz termin otwarcia ofert na 29 lipca 2011 r. na godzinę 9.30.  
 
 
 

Główny Specjalista ds. Zamówieo Publicznych 
                                                                                                       Michał Borowski 
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Załącznik do wyjaśnień Zamawiającego – zmieniony Formularz oferty. 
 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ nr KS/ZP/6/2011 
 
 
 
.................................................................... .          ........................., dnia ....................... 2011 r. 
           (nazwa i adres Wykonawcy)    
 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „leasing elektrycznych zespołów 
trakcyjnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
dla tego przetargu składamy niniejszą ofertę. 
 
1. Oferta cenowa. 
Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia, zgodnie ze opisem technicznym oraz istotnym 
postanowieniami umownymi stanowiącymi załączniki do SIWZ za cenę: 
 
Wartość (netto)* części kapitałowych za jeden Pojazd na okres 72 miesięcy (dla 72 rat leasingowych):  
…………………………………………..……… zł (słownie: …...........................….............……… złotych). 
 
Wartość (brutto) części kapitałowych za jeden Pojazd na okres 72 miesięcy (dla 72 rat leasingowych):  
…………………………………… zł (słownie: …...........................….............…………… złotych). 
 
Wartość (netto)* części odsetkowych za jeden Pojazd na okres 84 miesięcy (dla 84 rat leasingowych):  
…………………………………………..…zł (słownie: …...........................….............………złotych). 
 
Wartość (brutto) części odsetkowych za jeden Pojazd na okres 84 miesięcy (dla 84 rat leasingowych):  
…………………………………zł  (słownie: …...........................….............…………………… złotych). 
 
Uwaga!!! 
Do wyliczenia należy przyjąć stawkę referencyjną WIBOR 1M, obowiązującą w dniu zamieszczenia 
ogłoszenia o wszczęciu niniejszego postępowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, formułę 
naliczania odsetek 30/360, oraz należy założyć że wszystkie okresy odsetkowe w okresie leasingu są równe. 
 
w tym: 
 
Wartość (netto)* zmodernizowania 5 Pojazdów:   
………………………………………………………… zł (słownie: …...........................….. złotych). 
 
Wartość (brutto)* zmodernizowania 5 Pojazdów:   
………………………………………………………… zł (słownie: …...........................….. złotych). 
 
Wartość (netto) * utrzymania 5 Pojazdów: 
………………………………………………………… zł (słownie: …...........................….. złotych). 
 
Wartość (brutto) * utrzymania 5 Pojazdów: 
………………………………………………………… zł (słownie: …...........................….. złotych). 
 
Marża: 
…………………………………………………………. 
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W tym za całość zamówienia: 
 
 
Wartość ofertowa netto* ………………………………………………………… zł (słownie: 
…...........................….. złotych). 
 
 
Wartość ofertowa brutto* ………………………………………………………… zł (słownie: 
…...........................….. złotych). 
 
 
* Uwaga - niepotrzebne skreślić (Wykonawcy zagraniczni podają cenę netto) 
 
2. Oświadczamy, że na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres 24 (dwudziestu czterech) 

miesięcy dla całego ezt, 6 (sześć) lat na malaturę. 
3. Oświadczamy, że cena oferty obejmuje wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia (m.in.: 

usługi szkolenia, montażu, odbiorów, testów, sprawdzeń). 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

(w tym z Istotnymi Postanowieniami Umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy 
warunki w niej zawarte. 

5. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ. 
6. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 90 dni od daty upływu terminu 

składania ofert. 
7. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy 

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
8. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….. stronach. 
9. Oświadczamy, iż przekazanie własności Pojazdów nastąpi po zapłacie przez Zamawiającego ostatniej 

raty leasingowej, powiększonej o opłatę z tytułu wykupu. 
10. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach 

................................  stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.) i jako 
takie nie mogą być ogólnie udostępnione. 

11. Zrealizujemy zamówienie, zgodnie z załączonym do formularza harmonogramem. 
12. Oświadczamy, że powierzymy / nie powierzymy* wykonanie zamówienia podwykonawcy / om w 

częściach: 
1) ………………przez podmiot……………………. 
2) ………………przez podmiot……………………. 
3)  ………………przez podmiot……………………. 
4)  

* Uwaga – niepotrzebne skreślić (brak skreślenia i niewypełnienie pola oznaczać będzie, że Wykonawca nie 
powierzy podwykonawcom wykonania części zamówienia). 
 
Adres Wykonawcy, na który należy przesyłać ewentualną korespondencję: 
................................................................................................................................................ 
tel. ............................................................................ faks ...................................................... 
 
 
Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym 
................................................................................................................................................ 
 
 
 
 

............................................................. 
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

do reprezentacji Wykonawcy) 


