
Urząd Marszałkowski 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

w Toruniu 
87-100 Toruń, Plac Teatralny 2 

 
Toruń, 15.06.2022 r. 

 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA, MODYFIKACJA SWZ 

 
Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 
świadczenie usług publicznych w publicznym transporcie zbiorowym w kolejowych przewozach 
pasażerskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 11 grudnia 2022 r.  
do 14 grudnia 2030 r., wpłynęły pytania, których treść wraz z odpowiedziami zamieszczam poniżej: 
 
Pytanie 1. Dotyczy: OPZ, Pkt. 8 
Prosimy o doprecyzowanie/skorygowanie sprzecznych informacji zawartych w SWZ (pkt. 8) i pliku: "OPZ 
002 tabor organizatora". Z zapisów SWZ wynika, że na dzień rozpoczęcia realizacji Przewozów spośród 
pojazdów typu SA106, wyłączony z ruchu będzie tylko pojazd SA106-004. Z pliku "OPZ 002 tabor 
organizatora" wynika, że z uwagi na datę osiągnięcia resursu do P4 wyłączone będą pojazdy: SA106-001, 
SA106-002, SA106-004, SA106-005, SA106-006. 
Prosimy o doprecyzowanie/skorygowanie zapisów i potwierdzenie, że na dzień rozpoczęcia realizacji 
przewozów pojazdy: SA106-001, SA106-002, SA106-004, SA106-005, SA106-006 będą wyłączone  
z ruchu z uwagi na przegląd najwyższego poziomu. 
 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający potwierdza, że na dzień rozpoczęcia realizacji przewozów pojazdy: SA106-001, SA106-
002, SA106-004, SA106-005, SA106-006 będą wyłączone z ruchu z uwagi na przegląd najwyższego 
poziomu. 
 
Pytanie 2. Dotyczy: OPZ, Pkt. 12 
Wiek każdego pojazdu Wykonawcy, którym wykonywane będą przewozy w ramach niniejszego 
zamówienia, liczony od daty produkcji lub wykonania ostatniego najwyższego przeglądu poziomu 
utrzymania przewidzianego Dokumentacją Systemu Utrzymania, nie może przekraczać 20 lat w każdym 
Okresie Rozliczeniowym. 
Prosimy o dodanie zapisu alternatywnego, dopuszczającego pojazdy Wykonawcy, których wiek  
po wykonaniu przeglądu P4 nie przekracza 9 lat w każdym okresie rozliczeniowym, lub pojazdy których 
wiek nie przekracza 25 lat od daty produkcji. 
 
Dla większości pojazdów kolejowych w Polsce resurs dla przeglądu P4 określony jest na 8 lub 9 lat, 
jednocześnie żaden przegląd, nawet najwyższego poziomu nie odpowiada fabrycznie nowemu 
pojazdowi, stąd wnioskuje o zwiększenie maksymalnego wieku do 25 lat od daty produkcji. 
 
Odpowiedź 2: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie ust. 12 OPZ.  
 
Pytanie 3. Dotyczy: OPZ, Pkt. 17 
17. Pojazdy niespełniające wymagań, o których mowa w ust. 13, 14 i 15 winny zostać dostosowane  
w ciągu 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi przewozowej. 
Prosimy o zmianę okresu na dostosowanie pojazdów niespełniających wymagań ust. 13, 14 i 15 SWZ  
z obecnych 24 miesięcy na 36 miesięcy. 
Powyższe motywujemy aktualną sytuacją rynkową związaną z pandemią Sars Cov 2 oraz sytuacją 
geopolityczną w Europie. W ostatnim czasie bardzo zauważalne stało się wydłużanie przez producentów 
czasów dostaw komponentów, a wręcz przerwanie łańcuchów dostaw. 
 
Odpowiedź 3: 
Mając na uwadze aktualną sytuacją rynkową związaną z sytuacją geopolityczną w Europie, która skutkuje 
wydłużaniem czasów dostaw komponentów lub wręcz przerwanie łańcuchów dostaw, Zamawiający 
częściowo przychyla się do wniosku. Ust. 17 OPZ otrzymuje brzmienie: „17. Pojazdy niespełniające 



wymagań, o których mowa w ust. 13, 14 i 15 winny zostać dostosowane w ciągu 30 miesięcy  
od dnia rozpoczęcia realizacji usługi przewozowej”. 
 
Pytanie 4. Dotyczy: SWZ 
Czy zamawiający dopuści przesunięcia taboru Zamawiającego pomiędzy poszczególnymi Zadaniami  
w przypadku wygrania 2 lub więcej Zadań przez tego samego Wykonawcę? Takie rozwiązanie 
pozwoliłoby na efektywniejsze wykorzystanie taboru, dało możliwość tworzenia bezpośrednich relacji 
pomiędzy Zadaniami (np. Bydgoszcz Główna – Grudziądz - Brodnica) co jest bardzo mile widziane przez 
podróżnych a w przypadkach awaryjnych mogłoby pomóc uniknąć konieczności odwoływania połączeń. 
 
Odpowiedź 4: 
Zamawiający dopuszcza przesunięcia taboru pomiędzy Pakietami wchodzącymi w skład danego Zadania.   
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie ust. 22 OPZ.  
 
Pytanie 5. Dotyczy: Załącznik nr 6 do Umowy, pkt. 1 tiret trzeci 
W załączniku brak jest wskazania ceny biletu w relacji powyżej 100 km dla biletów jednorazowych. 
Proponujemy modyfikację zapisu na: 
- za każdy rozpoczęty kolejny kilometr w przedziale powyżej 65 km - 0,2024 zł. 
 
Odpowiedź 5: 
Zamawiający doprecyzowuje brzmienie Załącznika nr 6 do umowy. Pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Cenę biletu jednorazowego na przejazd ustala się w następujący sposób: 

− przejazd w relacji do 10 km – 4,10 zł;  
− za każdy rozpoczęty kolejny kilometr w przedziale od 11 do 64 km - 0,2124 zł;  
− za każdy rozpoczęty kolejny kilometr w przedziale od 65 do 100 km - 0,2024 zł; 
− cena biletu jednorazowego na przejazd na odległość powyżej 100 km stanowi równowartość 

ceny biletu jednorazowego na przejazd na odległość wynoszącą 100 km; 
− cenę biletu jednorazowego zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy tj. kwoty wynoszące mniej 

niż 5 groszy należy pominąć, a wynoszące 5 groszy i więcej - podwyższyć do pełnych dziesiątek 
groszy.” 

 
Pytanie 6. Dotyczy: Umowa, par. 7 pkt 3 ppkt.4 
Protokół pokontrolny, w którym stwierdzono nieprawidłowości, zostanie przekazany niezwłocznie 
Operatorowi. 
Zbyt ogólny zapis terminu przekazania operatorowi protokołu pokontrolnego: "niezwłocznie". 
Proponujemy zmianę na zapis:  
Protokół pokontrolny, w którym stwierdzono nieprawidłowości, zostanie przekazany drogą 
elektroniczna, w terminie najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po dniu przeprowadzania kontroli,  
w przeciwnym razie operator jest uprawniony do odrzucenia wyników kontroli. 
 
Odpowiedź 6: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu. We wzorze umowy § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. 
Protokół pokontrolny, w którym stwierdzono nieprawidłowości, zostanie przekazany Operatorowi 
niezwłocznie, jednakże nie później niż 7 dni roboczych od dnia przeprowadzenia kontroli.” 
 
Pytanie 7. Dotyczy: Dokument OPZ Punkt 33 
33. Co najmniej stacjonarne kanały sprzedaży danego operatora powinny umożliwiać zakup biletów  
na podróż z przesiadką lub inną podróż w ramach połączeń obsługiwanych przez Wykonawcę oraz innych 
Wykonawców realizujących przewozy na podstawie umów zawartych z Województwem Kujawsko-
Pomorskim. 
W punkcie tym brakuje słowa kolejowych po słowie Wykonawców. Pozostawienie zapisu w takiej formie 
powoduje że Operator będzie zobowiązany prowadzić sprzedaż biletów np. KPTS. 
Prosimy o korektę zapisu. 
Zaproponowany zapis: 
“Co najmniej stacjonarne kanały sprzedaży danego operatora powinny umożliwiać zakup biletów  
na podróż pociągami z przesiadką lub inną podróż w ramach połączeń obsługiwanych przez Wykonawcę 
oraz innych wykonawców kolejowych realizujących przewozy na podstawie umów zawartych  
z Województwem Kujawsko-Pomorskim.” 



 
Odpowiedź 7: 
Zamawiający przychyla się do wniosku. Ust 33 OPZ otrzymuje brzmienie: „33. Co najmniej stacjonarne 
kanały sprzedaży danego operatora powinny umożliwiać zakup biletów na podróż pociągami z przesiadką 
lub inną podróż w ramach połączeń obsługiwanych przez Wykonawcę oraz innych Wykonawców 
realizujących przewozy na podstawie umów o świadczenie usług publicznych w publicznym transporcie 
zbiorowym w kolejowych przewozach pasażerskich zawartych z Województwem Kujawsko-Pomorskim.” 
 
Pytanie 8. Dotyczy: Dokument OPZ Punkt 36 
36. Zamawiający zastrzega prawo do wprowadzenia własnego systemu sprzedaży biletów, przy czym 
przychody wygenerowane w związku z realizacją przewozów, w tym dodatnie wpływy finansowe 
wygenerowane na sieci obsługiwanej w ramach realizacji przewozów w ramach niniejszego zamówienia, 
w dalszym ciągu będą stanowiły przychód Operatora. 
Prosimy o zmianę zapisu na: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia własnego systemu sprzedaży biletów, przy czym 
przychody wygenerowane w tym systemie w związku z realizacją przewozów w tym dodatnie wpływy 
finansowe wygenerowane na sieci obsługiwanej w ramach realizacji przewozów w ramach niniejszego 
zamówienia, w dalszym ciągu będą stanowiły przychód Operatora. 
 
Odpowiedź 8: 
Zamawiający przychyla się do wniosku. Ust. 36 OPZ otrzymuje brzmienie: „36. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do wprowadzenia własnego systemu sprzedaży biletów, przy czym przychody 
wygenerowane w tym systemie w związku z realizacją przewozów w tym dodatnie wpływy finansowe 
wygenerowane na sieci obsługiwanej w ramach realizacji przewozów w ramach niniejszego zamówienia, 
w dalszym ciągu będą stanowiły przychód Operatora.” 
 
Pytanie 9. Dotyczy: Załącznik nr 11 do umowy 
c) Stawka Przychodu Zadeklarowanego na pociągokilometr oznacza zadeklarowaną przez Operatora 
stawkę, obejmującą zakładane do osiągnięcia przez Operatora przychody z tytułu realizacji umowy  
w odniesieniu do jednego pociągokilometra. Stawka Przychodu Zadeklarowanego nie może być niż 
Stawka Przychodu Gwarantowanego. Wysokość Stawki Przychodu Zadeklarowanego nie podlega 
waloryzacji. 
 
W powyższym zapisie wydaje się, że brakuje fragmentu treści przed słowem „niż...”. 
Prosimy o skorygowanie zapisu, tak, aby zapis był zrozumiały. 
 
Odpowiedź 9: 
Zamawiający doprecyzowuje brzmienie zapisu w Załączniku nr 11 do umowy. Lit c) na stronie 1 
Załącznika nr 11 do umowy otrzymuje brzmienie: „c) Stawka Przychodu Zadeklarowanego  
na pociągokilometr oznacza zadeklarowaną przez Operatora stawkę, obejmującą zakładane  
do osiągnięcia przez Operatora przychody z tytułu realizacji umowy w odniesieniu do jednego 
pociągokilometra. Stawka Przychodu Zadeklarowanego nie może być niższa niż Stawka Przychodu 
Gwarantowanego. Wysokość Stawki Przychodu Zadeklarowanego nie podlega waloryzacji.” 
 
Pytanie 10. Dotyczy: Załącznik nr 11 do umowy, Wzór Umowy, objaśnienia wzorów na rekompensatę, 
par. 6 ust 14 umowy 
Ki – [koszt dodatkowy – infrastruktura] – koszt netto (bez podatku VAT) pobierany przez zarządcę 
infrastruktury - podstawowy koszt dostępu do infrastruktury kolejowej, za realizację przejazdów 
pociągiem o danym zestawieniu, na danym odcinku linii, w danym okresie w ramach założonego rozkładu 
jazdy pociągów. Opłata nie podle rozliczana na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów. 
Wydaje się, że w powyższym punkcie brakuje fragmentu tekstu po słowach „Opłata nie…”. Prosimy  
o skorygowanie zapisu, tak, aby zapis był zrozumiały. Analogiczna uwaga dotyczy parametru K(i) w par. 
6 ust 14 wzoru umowy. 
 
Odpowiedź 10:  
Zamawiający doprecyzowuje objaśnienie parametru Ki, które na stronie 3 Załącznika nr 11 do umowy  
oraz w § 6 ust. 14 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 



„Ki – [koszt dodatkowy – infrastruktura] – koszt netto (bez podatku VAT) pobierany przez zarządcę 
infrastruktury - podstawowy koszt dostępu do infrastruktury kolejowej, za realizację przejazdów 
pociągiem o danym zestawieniu, na danym odcinku linii, w danym okresie w ramach założonego rozkładu 
jazdy pociągów, rozliczany na podstawie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii faktur, 
wystawionych przez zarządcę infrastruktury.  
 
Pytanie 11. Dotyczy: Załącznik nr 11 do umowy, pkt 1.1  
Zgodnie z powyższym punktem katalog kosztów wydaje się zamknięty. Poz. 10) inne koszty - 
bezpośrednio związane z realizacją Umowy, w tym koszty komunikacji zastępczej. Koszty pośrednio 
związane z realizacją Umowy nie będą uwzględnione w takim przypadku, podczas gdy Rozporządzenie 
1370/2007 mówi o kosztach związanych ze świadczeniem usługi (np. art 4 ust 1 lit c), kosztach 
poniesionych w związku ze zobowiązaniem (załącznik nr 1 do Rozporządzenia). Prosimy o potwierdzenie, 
że katalog kosztów wymienionych w pkt 1. załącznika nr 11 do Umowy nie jest katalogiem zamkniętym. 
Stosownie do postanowień art. 4 ust 1 lit c) Rozporządzenia 1370/2007 kosztami są wszystkie koszty 
związane ze świadczeniem usługi. 
 
Odpowiedź 11: 
W punkcie 1, podpunkcie 1.1 Załącznika nr 11 do umowy pozycja 10) otrzymuje brzmienie: „10) Inne 
koszty – bezpośrednio i pośrednio związane z realizacją Umowy, w tym m.in. koszty komunikacji 
zastępczej.” 

 
Pytanie 12. Załącznik nr 11 do umowy 
II. Przychód Rzeczywisty [Pr] niższy niż Przychod Zadeklarowany [Pz] ale wyższy niż Przychód 
Gwarantowany [Pg] 
W przypadku osiągnięcia Przychodu Rzeczywistego [Pr] niższego niż Przychód Zadeklarowany [Pz], ale 
wyższego niż Przychód Gwarantowany [Pg], uznaje się, że różnica między Przychodem Zadeklarowanym, 
a Przychodem Rzeczywistym stanowi ryzyko Operatora. W związku z tym Rekompensatę oblicza się 
według poniższego wzoru, w sposób uszczegółowiony w kolejnych postanowieniach niniejszego 
dokumentu: 𝑅=Σ(𝑃𝑒×𝑆𝑟)+𝐾𝑖+𝐾𝑑−𝐾𝐹𝐾 
W jaki sposób zamawiający zrekompensuje fakt nieosiągnięcia Przychodu gwarantowanego z przyczyn 
po stronie zamawiającego .Załącznik nr 11 reguluje sytuacje nieosiągnięcia Przychodu Gwarantowanego 
z przyczyn po stronie operatora. Brak jest jednak odpowiednich regulacji dla przypadku nieosiągnięcia 
Przychodu deklarowanego z przyczyn po stronie zamawiającego. 
 
Odpowiedź 12: 
Sytuację nieosiągnięcia Przychodu Gwarantowanego [Pg], z przyczyn niezależnych od Operatora reguluje 
pkt III lit a) na stronie 2 Załącznika nr 11.  
 
Pytanie 13. SWZ, pkt. XXI 
Prosimy o określenie zasad przesunięcia terminu rozpoczęcia świadczenia usług i okresu rozliczeniowego, 
w przypadku gdy np. z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową, nie dojdzie do zawarcia 
umowy w takim czasie, aby było możliwe rozpoczęcie świadczenia usług w terminie określonym  
we wzorze umowy. 
 
Odpowiedź 13:  
 
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w terminie do dnia 14 października 2022 r. 
W przypadku przekroczenia ww. terminu, Wykonawcy przysługuje uprawnienie do odmowy zawarcia 
umowy w późniejszym terminie.  
W przypadku odmowy zawarcia umowy przez Wykonawcę w terminie po 14 października, 
Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zwrócenia się z zapytaniem o możliwość zawarcia umowy z 
Wykonawcą, który w przedmiotowym postepowaniu również złożył ofertę i w dalszym ciągu ją 
podtrzymuje a która pierwotnie przez Zamawiającego nie została wybrana, lub do unieważnienia 
postępowania. 
 
 



Pytanie 14. SWZ, pkt XXI 
Prosimy o wyjaśnienie, w jakim terminie po wyborze oferty najkorzystniejszej i przekazaniu informacji 
zgodnie z p XX ppkt 2 SWZ Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, którego oferta została uznana  
za najkorzystniejszą, w szczególności prosimy o informację z minimalnie jakim wyprzedzeniem przed datą 
rozpoczęcia pierwszego okresu rozliczeniowego, zamawiający podpisze umowę na dane zadania  
z wybranym wykonawcą. Powyższa informacja jest konieczna do oceny jakim czasem  
na mobilizację/przygotowanie się do rozpoczęcia świadczenia usług dysponować będzie wykonawca,  
co jest bardzo istotne biorąc pod uwagę charakter świadczonych usług. 
 
Odpowiedź 14:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy p. XX ppkt 2 SWZ 
 
Pytanie 15. Wzór umowy par. 2 ust 3 
Prosimy o dodanie do par. 2 ust 3 wzoru umowy zapisu, zgodnie z którym Operator ma prawo do zmiany 
zestawień bez uzgodnienia z zamawiającym, jeśli wynika to ze szczególnych okoliczności np. awaria, siła 
wyższa itp. 
 
Odpowiedź 15:  
§ 2 ust. 3 wzoru umowy dotyczy wymiaru pracy mierzonej za pomocą średniodobowej liczby pociągów. 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 3 wzoru umowy.  
 
Pytanie 16. Wzór umowy par. 4 ust 13 
13. Organizator przewiduje zmianę taryfy, o której mowa w ust. 11 poprzez jej waloryzację nie częściej 
niż raz w roku, w trakcie wejścia w życie kolejnego Okresu Rozliczeniowego. Zmieniona Taryfa 
województwa zostanie przekazana Wykonawcy do wprowadzenia w systemie sprzedaży w terminie  
do 3 miesięcy przed dniem jej obowiązywania. Zasady waloryzacji oraz przykład indeksowania zawiera 
załącznik nr 14 do niniejszej umowy. 
Prosimy o wyjaśnienie, czy zapis w par. 4 ust 13 wzoru umowy "waloryzacja nie częściej niż raz w roku, 
w trakcie wejścia w życie kolejnego Okresu Rozliczeniowego" należy rozumieć w ten sposób,  
że waloryzacja taryfy nastąpi w dniu rozpoczęcia kolejnego Okresu Rozliczeniowego? 
 
Odpowiedź 16:  
Waloryzacja cennika odbywać się będzie nie częściej niż raz w roku, na zasadach określonych  
w załączniku nr 14. Ceny biletów zmienione w wyniku waloryzacji będą obowiązywały od dnia 
rozpoczęcia kolejnego Okresu Rozliczeniowego.  
 
Pytanie 17. Wzór umowy par. 4 ust 20 
20. Niezależnie od pozostałych postanowień Umowy w zakresie obowiązków sprawozdawczych 
Operatora, Operator zobowiązany będzie, każdorazowo w terminie od 3 do 7 dni roboczych,  
do udzielania na wniosek Organizatora wszelkich wyjaśnień, informacji, danych i dokumentów 
związanych z realizacją Umowy, w zakresie i formie oznaczonej przez Organizatora, w szczególności 
informacje o: 
1) pracy przewozowej; 
2) wykonanej pracy eksploatacyjnej i kosztach jej realizacji w danym okresie; 
3) ograniczeniach w ruchu; 
4) dane sprzedażowe; 
5) dane frekwencyjne. 
W przypadku terminów nałożonych na Organizatora przez organy zewnętrzne, działające na podstawie 
przepisów prawa materialnego, Operator dołoży starań, aby przekazać stosowną odpowiedź w terminie 
umożliwiającym Organizatorowi działanie bez uchybień względem tych organów. Nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa dane przedłożone przez Operatora dotyczące wykonanej pracy przewozowej, 
wykonanej pracy eksploatacyjnej oraz dane frekwencyjne. 
Prosimy o wykreślenie z rodzaju danych składanych przez operatora i nie objętych tajemnicą 
przedsiębiorstwa w par. 4 ust 20 wzoru umowy, danych frekwencyjnych. 
 
Odpowiedź 17: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie postanowienia § 4 ust. 20.  
 



Pytanie 18. Wzór umowy par. 5 ust 67 
Przeprowadzenie przeglądu poziomu utrzymania 4 i 5 przedmiotu udostepnienia Organizatora, 
realizowany będzie zgodnie z poniższymi zasadami: 
1) w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy, Strony opracują harmonogram 
przeglądów poziomu utrzymania 4 i 5 obejmujący cały okres realizacji umowy; 
2) Operator zobowiązany jest poinformować Organizatora w formie pisemnej o konieczności 
przeprowadzenia przeglądu poziomu utrzymania 4 i 5 do dnia 10 sierpnia roku poprzedzającego rok w 
którym winien być przeprowadzony przegląd poziomu utrzymania 4 lub 5 ; 
3) wraz z informacją określoną w pkt. 2 Operator zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi zakres 
przeglądu; 
4) po otrzymaniu danych o których mowa w pkt. 2 i 3 oraz w przypadku powzięcia przez Organizatora 
wątpliwości co do zakresu przeprowadzenia przeglądu, Organizator ma możliwość przeprowadzenia 
audytu na przedmiocie udostępnienia, celem uzasadnienia konieczności przeprowadzenia poziomu 
utrzymania poziomu 4 lub 5 oraz określenia jego faktycznego zakresu. Audytor winien być powołany 
przez Organizatora nie później niż w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia przez Operatora danych 
określonych w pkt.3. a jego ustalenia winny być przekazane Organizatorowi w terminie 14 dni od dnia 
jego powołania. Ustalenia audytora są wiążące dla Stron. 
5) podejmując decyzję o konieczności przeprowadzenia przeglądu poziomu utrzymania 4 i 5 Organizator 
bierze pod uwagę ustalenia audytu z pkt. 4 oraz faktyczną sytuację danej jednostki która uzasadniać 
będzie konieczność przeprowadzenia usługi przeglądu. W tej sytuacji istotne znaczenie dla Organizatora 
będzie miało czy pojazd uległ uszkodzeniu w wyniku wypadku, czy wystarczające jest przeprowadzenie 
np. jego modernizacji. 
W związku z zapisami powyższego paragrafu, dotyczącymi związania operatora ustaleniami audytora 
powołanego do weryfikacji zakresu przeglądu P4 lub P5, prosimy o potwierdzenie, że w związku z takim 
zapisem za wszelkie ewentualne szkody (w tym wyrządzone osobom trzecim) spowodowane 
zastosowaniem się do ustaleń audytu odpowiedzialność przejmie zamawiający. 
 
Odpowiedź 18: 
Tak, w sytuacji o której mowa w § 5 ust. 67 pkt 4, odpowiedzialność za ewentualne szkody spowodowane 
zastosowaniem się do ustaleń audytu leży pod stronie Zamawiającego.  
 
Pytanie 19. Wzór umowy par. 5 ust 59 i ust 60 
59. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania dodatkowego taboru Operatorowi (w formie 
użyczenia), który jest zobowiązany do jego przyjęcia na warunkach Umowy. 
60. Organizator oświadcza, że ilość i rodzaj taboru, o którym mowa w ust. 59 zostaną uzgodnione  
z Operatorem w drodze porozumienia. Porozumienie regulować będzie w szczególności ilość i parametry 
techniczne taboru jaki ma zostać przekazany oraz planowany termin i sposób jego przekazania 
Operatorowi. Operator nie może odmówić przyjęcia taboru objętego porozumieniem. Organizator 
Przewozów poinformuje Operatora o ilości i rodzaju taboru, o którym mowa w niniejszym ustępie  
co najmniej pół roku przed planowanym jego przekazaniem 
Zgodnie z wyrokiem KIO z 10.12.2021 KIO 2864/21 - str. 86 "Za zasadny Izba uznała zarzut (..) dotyczący 
zobowiązania do przejęcia dodatkowego taboru Organizatora i sformułowane żądanie w zakresie 
przeniesienia kosztów użytkowania nowego taboru do kosztów niezależnych". 
Zamawiający nie podaje kosztów utrzymania dodatkowego taboru, zaś zapisów par. 5 ust 59 i ust 60  
nie wynika, że przekazanie dodatkowego taboru, w przypadku, gdy koszty jego utrzymania będą wyższe 
od kosztów utrzymania taboru zastępowanego, będzie się wiązać z podwyższeniem stawki kosztów  
na pckm. Zmiany umowy z ww. przyczyny nie przewiduje też katalog zmian z par. 13. 
W związku z powyższym i mając na uwadze ww. orzeczenie KIO wnosimy o dodanie do SWZ zapisu, 
zgodnie, z którym w przypadku przekazania przez Organizatora dodatkowego taboru, koszty utrzymania 
tego taboru będą rozliczane na zasadach takich, jak koszt infrastruktury kolejowej i koszty opłat 
dworcowych. 
 
Odpowiedź 19: 
Postanowienia ust. 59 i 60 dotyczą taboru niewskazanego w ust. 8 OPZ. Ryzyka związane  
z użytkowaniem takiego taboru winny zostać wliczone w stawkę ofertową.  
 



Pytanie 20. Wzór umowy par. 8 ust 10 
10. Za odstąpienie od niniejszej Umowy przez Operatora, Organizator naliczy Operatorowi karę umowną 
w wysokości 5% kwoty należnej Operatorowi tytułem Rekompensaty w tym okresie rozliczeniowym  
w którym złożone zostanie oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 
Prosimy o potwierdzenie, że kara umowna za odstąpienie od umowy, o której mowa w powyższym 
punkcie może być naliczona wyłącznie w przypadku odstąpienia od umowy przez operatora z winy 
operatora. 
Zgodnie z wyrokiem KIO z 10.12.2021 – str. 97 "Zasada proporcjonalności, a także sposób 
ukształtowania wzajemnych praw i obowiązków stron umowy w sposób równomierny nakazywałyby, 
aby również zamawiający podlegał karze umownej za bezpodstawne rozwiązanie umowy, co czyni 
zasadnym żądanie odwołującego Arriva w zakresie wprowadzenia od zamawiającego kary umownej.  
Z uwagi na powyższe prosimy o wprowadzenie zapisu zgodnie z którym za nieuzasadnione rozwiązanie 
przez Organizatora Umowy z winy Organizatora, Operator naliczy Organizatorowi karę umowną  
w wysokości 5% kwoty należnej Operatorowi tytułem Rekompensaty w tym okresie rozliczeniowym,  
w którym złożone zostanie oświadczenie o rozwiązaniu umowy. 
 
Odpowiedź 20:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy par. 8 ust. 10 Umowy 
 
Pytanie 21. Wzór umowy par. 13 ust 4, ust 7 i ust 8 
4. Umowa może zostać rozwiązana przez Organizatora za pisemnym wypowiedzeniem z zachowaniem 
6-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego, w całości lub  
w odniesieniu do poszczególnych zadań i pakietów w następujących przypadkach: 
1) wystąpienia Siły Wyższej, której działanie uniemożliwi realizację całości lub znacznej części 
Przewozów przez łączny okres dłuższy niż 6 miesięcy; 
2) istotnego naruszenia przez Operatora jego obowiązków określonych w niniejszej Umowie, przez  
co Strony rozumieją wystąpienie przynajmniej jednego ze zdarzeń; 
a) osiągnięcie w danym Okresie Rozliczeniowym limitu kar umownych określonego w § 8 ust. 15; 
b) przekroczenie limitu Rocznej Pracy Eksploatacyjnej wykonywanej przez Podwykonawców 
określonego w § 4 ust. 26 o więcej niż dalsze 10% Rocznej Pracy Eksploatacyjnej; 
c) trzykrotnego nieuzasadnionego nieusunięcia przez Operatora w danym Okresie Rozliczeniowym 
uchybień stwierdzonych przez Organizatora, do usunięcia których Operator został wezwany w formie 
pisemnej; 
d) powstania z winy Operatora szkody w taborze udostępnianym Operatorowi przez Organizatora o 
wartości przekraczającej 10% wartości poszczególnej jednostki taborowej i nienaprawienia powstałej 
szkody w terminie wyznaczonym przez Organizatora po konsultacji z Operatorem, z uwzględnieniem 
technicznych możliwości wykonania naprawy (niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, w której 
szkoda zostanie naprawiona przez ubezpieczyciela); 
e) zawinionego niezwrócenia przez Operatora jednostki taborowej w terminie 0kreślonym przez 
Organizatora; 
f) niespełnienie wymogów o których mowa w § 4 ust. 30. 
3) zmiany regulacji prawnych uniemożliwiającej realizację praw i obowiązków przez Organizatora; 
4) w odniesieniu do poszczególnych zadań i pakietów w przypadku istotnego wzrostu kosztów 
ponoszonych przez Organizatora w związku z wykonywaniem Umowy. Przez istotny wzrost kosztów 
Strony rozumieją ich wzrost o min 20 % w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego.; 
5) zmniejszenie Pracy eksploatacyjnej dla zadań lub pakietów o 40 % w stosunku do poprzedniego okresu 
rozliczeniowego, z przyczyn leżących po stronie Zarządcy. 
6) w przypadku wystąpienia czynników niezależnych tak od Organizatora, jak i Operatora, których  
z zachowaniem należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia postępowania,  
o którym mowa w § 1 ust. 2 Umowy, w szczególności nowych obostrzeń spowodowanych 
rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych czy wystąpienia stanu zagrożenia wojennego, które powodują, 
że Organizator w uzasadniony sposób może stwierdzić, iż dalsza realizacja Umowy byłaby pozbawiona 
dla niego sensu gospodarczego (spadek ilości podróżnych o 80 % w stosunku do poprzedniego okresu 
rozliczeniowego). 
… 
7. Poza przypadkami określonymi w ust. 4, w przypadku wystąpienia czynników niezależnych tak od 
Organizatora, jak i Operatora, których z zachowaniem należytej staranności nie można było przewidzieć 
w chwili ogłoszenia postępowania, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, w szczególności nowych 



obostrzeń spowodowanych rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych, zagrożeniem wojennym, itd., a 
które powodują, że dalsza realizacja Umowy nie jest możliwa, Organizator może zadecydować, składając 
Operatorowi pisemne oświadczenie, o zawieszeniu realizacji Przewozów na okres maksymalnie 6 
miesięcy od dnia doręczenia oświadczenia. Za okres zawieszenia Operatorowi nie przysługuje 
Rekompensata, natomiast przysługuje mu odszkodowanie w zryczałtowanej wysokości wynoszącej 60% 
Rekompensaty należnej za ten okres. Jeżeli po upływie 6 miesięcy od dnia doręczenia oświadczenia o 
zawieszeniu Przewozów przyczyny zawieszenia nadal trwają, Organizator może rozwiązać Umowę ze 
skutkiem natychmiastowym, składając Operatorowi pisemne oświadczenie. 
8. Umowa może zostać rozwiązana przez Organizatora z zachowaniem rocznego okresu wypowiedzenia, 
ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania kolejnego Rocznego Rozkładu Jazdy, w sytuacji, gdy ujawnią 
się okoliczności, inne niż wymienione w poprzednich ustępach, które przesądzą o tym, że dalsza realizacja 
Umowy, ze względu na zmianę warunków gospodarczych lub społecznych, nie leży już w interesie 
publicznym, do którego realizacji zobowiązany jest Organizator. 
W treści umowy w par. 13 ust 4 pkt 1 i pkt 3 - pkt 6) oraz ust 7 umowy zostały określone okoliczności 
uzasadniające przedterminowe rozwiązanie umowy z przyczyn będących poza kontrolą operatora. 
Zgodnie z art 25 ust 3 pkt 11 ustawy o transporcie publicznym umowa powinna określać zasady rozliczeń 
za realizację usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przypadku wystąpienia okoliczności 
uniemożliwiających wykonanie usług z przyczyn niezależnych od operatora. Prosimy zatem albo o 
usuniecie z umowy zapisów pozwalających organizatorowi na rozwiązanie umowy przed terminem z 
przyczyn niezależnych od operatora, albo wprowadzenia do umowy odpowiednich zasad rozliczenia 
spełniających wymagania z art 25 ust 3 pkt 11 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Wniosek 
uzasadniony jest stanowiskiem KIO w wyroku z 10.12.2021 - str. 99 "Za zasadny Izba uznała również 
zarzut (...) dotyczący braku stabilności zamówienia i szerokich przesłanek przedterminowego zakończenia 
umowy. 
 
Odpowiedź 21: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy par. 13 ust 4, ust 7 i ust 8 Umowy. 
 
Pytanie 22. Wzór umowy par 13 ust 22 
22. Nie stanowią zmiany niniejszej umowy dokonywane przez Organizatora zmiany w wzorze 
załączników do niniejszej umowy oraz zmiany w zakresie wymaganych przez Organizatora danych 
przedstawianych w raportach, o których mowa w niniejszej umowie chyba, że zmiany te wpływają na 
wielkość lub zakres przedmiotu umowy lub wpływają na wysokość Rekompensaty. Zmiany, o których 
mowa w niniejszym ustępie winny być przekazane Operatorowi w terminie do 30 dni przed terminem 
ich obowiązywania. 
Prosimy o usunięcie par. 13 ust 22 pozwalającego organizatorowi na dokonywanie zmian we wzorach 
załączników do umowy. Uprzywilejowanie organizatora nie ma uzasadnienia. Ewentualnie prosimy o 
doprecyzowanie, że zmiana taka nie może także powodować nałożenia na operatora dodatkowych 
obowiązków lub ograniczać jego prawa z umowy. 
Prosimy o dodanie do umowy zapisu, zgodnie z którym wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu 
stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
Odpowiedź 22: 
Zamawiający uwzględnia wniosek w części dotyczącej wprowadzania zmian w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.  
 
Pytanie 23. OPZ pkt 19 
19. Zamawiający planuje pozyskanie nowego taboru wraz z zapewnioną, przez producenta, 5-letnią 
asystą techniczną kończącą się przeglądem czwartego poziomu utrzymania. Powyższe nie jest 
zobowiązaniem Zamawiającego i nie stanowi podstawy ewentualnych roszczeń. 
Prosimy o potwierdzenie, że pkt 19 OPZ należy rozumieć w ten sposób, że organizator nie jest 
zobowiązany do pozyskania nowego taboru, jednak jeśli pozyska nowy tabor, to jest zobowiązany 
zapewnić przez producenta 5-letnią asystę techniczną kończącą się przeglądem czwartego poziomu 
utrzymania. 
Prosimy o potwierdzenie, że asysta techniczna będzie polegać na przejęciu pełnych kosztów utrzymania 
pojazdów przez producenta. 
 



Odpowiedź 23: 
Asysta techniczna polega na wykonaniu przez producenta usług gwarancyjnych i przeprowadzenia 
przeglądów poziomu utrzymania od 1 do 4 przypadających w okresie objętym asystą techniczną  
na zasadach wynikających ze wzoru umowy. Koszt asysty technicznej, fabrycznie nowego taboru, 
wkalkulowany w cenę zakupionej jednostki taborowej, ponoszony jest przez Zamawiającego.  
 
Pytanie 24. OPZ pkt 36 
36. Zamawiający zastrzega prawo do wprowadzenia własnego systemu sprzedaży biletów, przy czym 
przychody wygenerowane w związku z realizacją przewozów, w tym dodatnie wpływy finansowe 
wygenerowane na sieci obsługiwanej w ramach realizacji przewozów w ramach niniejszego zamówienia, 
w dalszym ciągu będą stanowiły przychód Operatora. 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wprowadzenie przez Zamawiającego własnego systemu 
sprzedaży biletów, będzie on pokrywał również koszty utrzymania i funkcjonowania wprowadzonego 
systemu? 
 
Odpowiedź 24: 
W przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego własnego systemu sprzedaży biletów, koszt 
utrzymania i funkcjonowania tego systemu zostanie pokryty przez Zamawiającego w zakresie 
niezbędnym do realizacji sprzedaży biletów na warunkach wynikających z umowy o świadczenie usług 
publicznych.  
 
Pytanie 25. OPZ pkt 40 
40. Wykonawca powinien wkalkulować w cenę ofertową (brutto) wszystkie jej składniki tj. wszystkie 
elementy przedmiotowego zamówienia przedstawione w niniejszej SWZ oraz ewentualne ryzyko 
wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy  
z uwzględnieniem maksymalnego wymiaru pracy eksploatacyjnej. Cena ofertowa jest ceną brutto. 
Prosimy o wykreślenie z pkt 40 OPZ zdania "oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których 
nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy". 
Prosimy o wyjaśnienie, czy zapis "z uwzględnieniem maksymalnego wymiaru pracy eksploatacyjnej." 
należy rozumieć w ten sposób, że operator powinien mieć na uwadze to, że może być zobowiązany  
do realizacji pracy eksploatacyjnej w jej maksymalnym wymiarze? 
 
Odpowiedź 25: 
W trakcie kalkulacji ceny ofertowej Wykonawca powinien mieć na uwadze, że może być zobowiązany 
do realizacji pracy eksploatacyjnej w maksymalnym wymiarze wskazanym w ust. 37 OPZ.  
Zamawiający zmienia pkt. 40 OPZ, który otrzymuje brzmienie: 
 „40. Wykonawca powinien wkalkulować w cenę ofertową wszystkie jej składniki tj. wszystkie elementy 
przedmiotowego zamówienia przedstawione w niniejszej SWZ oraz ewentualne ryzyko wynikające z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy  
z uwzględnieniem maksymalnego wymiaru pracy eksploatacyjnej’. 
 
Pytanie 26. Umowa, par. 4 pkt 14 
14. Operator, na żądanie Organizatora, jest zobowiązany do wprowadzenia dla podróżnych zniżki i ulgi  
o charakterze komercyjnym. Organizator zobowiązuje się do pokrycia różnicy między ceną biletu  
z zastosowaniem ulg i zniżek, o których mowa w niniejszym ustępie, a ceną biletu, która wynika  
z załącznika nr 6. Zasady wprowadzania zniżek i ulg, o których mowa w niniejszym ustępie oraz pokrycia 
różnicy między ceną biletu z zastosowaniem ulg i zniżek zostaną określone, po uzgodnieniu  
z Operatorem, w odrębnej umowie/umowach. 
Powyższy punkt zobowiązuje Operatora do wprowadzenia zniżek i ulg dla podróżnych, ale nie określa 
czasu jaki operator będzie miał na wdrożenie zmian oraz nie mówi nic o kosztach wprowadzenia 
dodatkowej ulgi do systemu. Proponujemy aby okres ten wynosił co najmniej 30 dni. 
 
Odpowiedź 26: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie postanowienia § 4 ust. 14. Zasady wprowadzenia zniżek i ulg (przez 
co należy rozumieć również sposób wdrożenia, termin wdrożenia, okres i zakres obowiązywania ulgi) 
zostaną określone w odrębnej umowie/umowach.    
 



Pytanie 27. Załącznik nr 14 do umowy Punkt  
Waloryzacja Stawki rekompensaty określona jest w oparciu o porównanie II kwartału danego roku  
do II kwartału roku poprzedniego. Indeksacja oparta na części roku, która może nie oddać całości. 
Prosimy o rozszerzenie indeksacji o porównanie całego roku do całego roku, roku a nie tylko części  
do części. 
 
Odpowiedź 27: 
Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie waloryzacji Stawki rekompensaty w oparciu  
o porównanie II kwartału danego roku do II kwartału roku poprzedniego. 
 
Pytanie 28. Załącznik 7 SWZ – Umowa, par.4 pkt 1.8) lit. c) 
1. W trakcie realizacji niniejszej Umowy Operator będzie zobowiązany w szczególności do: 
… 
8) zachowania wskaźnika punktualności dla odjazdów i przyjazdów pociągów objętych niniejszą Umową 
w wymiarze 95 % (dla pociągów rozpoczynających bieg na obszarze województwa kujawsko-
pomorskiego, a kończących bieg poza jego granicami – za opóźnienie uważać się będzie przekroczenie 
terminu odjazdu ze stacji początkowej o ponad 7 min.; dla pociągów, które kończą bieg na obszarze 
województwa kujawsko-pomorskiego za opóźnienie uważać się będzie przekroczenie terminu przyjazdu 
pociągów na stację końcową o ponad 7 min.); nie uwzględnia się przy tym jako opóźnień pociągów: 
… 
c) wynikających z ograniczeń wprowadzonych przez Operatora w razie klęski żywiołowej, 
Siła wyższa jest zdefiniowana w projekcie Umowy. Natomiast są zdarzenia dla których organ państwowy 
nie wprowadza stanu klęski żywiołowej mimo, że zachodzą takie przesłanki. 
Prosimy o zastąpienie zapisu "w razie klęski żywiołowej " zapisem " spowodowanych siłą wyższą". 
 
Odpowiedź 28: 
W § 4 ust. 1 pkt 8 lit. c) otrzymuje brzmienie: „c) wynikających z ograniczeń wprowadzonych przez 
Operatora spowodowanych siłą wyższą”. 
 
Pytanie 29. Załącznik 7 SWZ – Umowa, par.4 pkt 1.8) 
Proponujemy dodanie kolejnego podpunktu e) o treści: e) spowodowanych okolicznościami innymi niż 
wymienione w od lit. (a) do lit. (d) niezawinionymi przez Operatora, w tym wynikających z oczekiwania 
na skomunikowania pociągu. 
 
Odpowiedź 29:  
W § 4 ust. 1 pkt 8 dodaje się literę e) w brzmieniu „e) zmian godzin przyjazdów i odjazdów pociągów 
wynikających z oczekiwania na skomunikowanie z zastrzeżeniem, że sytuacja dotyczy wyłącznie 
pociągów, dla których Operator wprowadził skomunikowanie do systemu SKRJ” 
 
Pytanie 30. Załącznik 7 SWZ – Umowa, par. 4 pkt 2 
20. Niezależnie od pozostałych postanowień Umowy w zakresie obowiązków sprawozdawczych 
Operatora, Operator zobowiązany będzie, każdorazowo w terminie od 3 do 7 dni roboczych,  
do udzielania na wniosek Organizatora wszelkich wyjaśnień, informacji, danych i dokumentów 
związanych z realizacją Umowy, w zakresie i formie oznaczonej przez Organizatora, w szczególności 
informacje o: 
Proponujemy zamienić termin od 3 do 7 dni proponuje treścią " w terminie natychmiastowym nie później 
niż 7 dni roboczych". 
 
Odpowiedź 30: 
§ 4 ust. 2 dotyczy taboru, którym mają być realizowane przewozy, uruchamiane na podstawie umowy  
o świadczenie usług publicznych zawartej z Zamawiającym. Zamawiający podtrzymuje jego 
dotychczasowe brzmienie. Zamawiający podtrzymuje również brzmienie § 4 ust. 2 odnoszącego się  
do terminu przekazywania danych. 
 
Pytanie 31. Załącznik 7 SWZ – Umowa, par.5 pkt 3 
Odbiór przedmiotów udostępnienia nastąpi w dniu ………………………, na podstawie protokołów zdawczo-
odbiorczych zawierających szczegółowy opis przedmiotów udostępnienia, do którego dołączone będą 



dokumenty wymienione w ust. 8. Data odbioru ostatniego z przedmiotów udostępnienia nie może 
przekroczyć godziny 23:59 dnia poprzedzającego pierwszy dzień Okresu Realizacji Przewozów. 
Z załącznika nr 2 do OPZ wynika, że na dzień wejścia w życie umowy część pojazdów będzie niesprawna. 
p.. EN76-053, SA106-001,002,004,005,006. Czy Organizator dopuszcza ewentualność odmowy 
przyjęcia niesprawnego pojazdu przez Wykonawcę? 
 
Odpowiedź 31: 
Zamawiający nie dopuszcza odmowy przyjęcia przez Wykonawcę niesprawnego pojazdu.  
 
Pytanie 32. Załącznik 7 SWZ – Umowa, par. 5 pkt 68 
...., Operator zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o nie gorszych parametrach technicznych  
niż pojazd skierowany do przeglądu przez czas jego trwania. 
Można wyobrazić sobie sytuację, że mamy wyłączonych na początku 5 pojazdów na przegląd P4  
np. SA106. Operator będzie musiał te pojazdy zastąpić innymi pojazdami o podobnym standardzie.  
W związku z tym proponujemy końcową treść tego punktu zmienić na: 
...Operator zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy za skierowany do przeglądu pojazd przez czas 
jego trwania z uwzględnieniem treści par. 4 pkt 7 Umowy. 
 
Odpowiedź 32: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 68. Zamawiający nie wyraża zgody  
na zastępowanie pojazdów Zamawiającego o określonym wyposażeniu i parametrach pojazdami  
o gorszych parametrach technicznych, czyli mniejszej liczbie miejsc siedzących, o niższej prędkości 
eksploatacyjnej, niewyposażonych przynajmniej w urządzenia schładzające.   
 
Pytanie 33. Załącznik nr 8 do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Wnosimy o zmianę w przyporządkowaniu pojazdów do pakietów, poprzez przesunięcie pojazdu 106-016 
z Pakietu D do Pakietu G – pozwoli to na bardziej efektywne wykorzystanie taboru w kontekście dużej 
liczby wyłączonych pojazdów na przeglądy wyższego poziomu. 
 
Odpowiedź 33:  
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie ust 8 w Załączniku nr 8 do SWZ dotyczącego 
przyporządkowania pojazdów do pakietów. 
 
Pytanie 34. Załącznik nr 11 do Umowy, ZASADY KALKULACJI REKOMPENSATY 
W załączniku tym część przychodów opisywanych jest jako stawka na pociągokilometr (Przychód 
zadeklarowany, Przychód gwarantowany) a część jako wartości absolutne (Przychód Rzeczywisty, 
Przychód nieosiągnięty). Prosimy o ujednolicenie nazewnictwa lub wprowadzenie „Przychodu” oraz 
„Stawki przychodu” dla każdej kategorii. 
 
Odpowiedź 34: 
Przychody wyrażane są za pomocą wartości absolutnych. Zamawiający ujednolicił nazewnictwo. 
 
Pytanie 35. Załącznik nr 11 do Umowy, ZASADY KALKULACJI REKOMPENSATY 
Pg – [Przychód Gwarantowany] – Przychód w przeliczeniu na jeden pociągokilometr, którego osiągnięcie 
jest gwarantowane przez Organizatora, chyba że jego nieosiągnięcie wynika z winy Operatora. 
… 
Przychód Gwarantowany [Pg] – zakładany przez Organizatora minimalny przychód z tytułu świadczenia 
usług w ramach umowy stanowiący iloczyn Rzeczywistej pracy eksploatacyjnej i Stawki przychodu 
Gwarantowanego, którą Organizator określił dla każdego Zadania w postępowaniu. 
 
Przychód gwarantowany opisywany jest w jednymi miejscu jako stawka na pociągokilometr a w innym 
jako wielkość absolutna. Prosimy o ujednolicenie definicji. 
 
Odpowiedź 35: 
Zamawiający przychyla się do wniosku i wprowadza jednolitą definicję Przychodu Gwarantowanego  
o następującym brzmieniu: 
„Pg – [Przychód Gwarantowany] – Przychód, którego osiągnięcie jest gwarantowane przez Organizatora, 
chyba że jego nieosiągnięcie wynika z winy Operatora, stanowiący iloczyn Rzeczywistej pracy 



eksploatacyjnej i Stawki przychodu Gwarantowanego, którą Organizator określił dla każdego Zadania  
w postępowaniu.” 
 
Pytanie 36. Załącznik Nr 14 do umowy strona 4/5 załącznika 
W kalkulacji podsumowania indeksacji w pakiecie spalinowym i elektrycznym, tzn: 
Stawka Rekompensaty na pociągokilometr w okresie rozliczeniowym 2 dla trakcji spalinowej: 20 
zł/pockm x 13,31% = 22,66 zł 
oraz 
Stawka Rekompensaty na pociągokilometr w okresie rozliczeniowym 2 dla trakcji elektrycznej: 20 
zł/pockm x 6,09% = 21,22 zł 
Jest błąd. 
Prosimy po poprawienie na: 
Stawka Rekompensaty na pociągokilometr w okresie rozliczeniowym 2 dla trakcji spalinowej: 20 zł +20 
zł/pockm x 13,31% = 22,66 zł 
oraz 
Stawka Rekompensaty na pociągokilometr w okresie rozliczeniowym 2 dla trakcji elektrycznej: 20 zł + 
20 zł/pockm x 6,09% = 21,22 zł 
 
Odpowiedź 36: 
Zamawiający dokonał poprawy wzorów. Prawidłowe brzmienie: 
„Stawka Rekompensaty na pociągokilometr w okresie rozliczeniowym 2 dla trakcji spalinowej: 20 zł +20 
zł/pockm x 13,31% = 22,66 zł 
oraz 
Stawka Rekompensaty na pociągokilometr w okresie rozliczeniowym 2 dla trakcji elektrycznej: 20 zł + 
20 zł/pockm x 6,09% = 21,22 zł” 
 
Pytanie 37. Umowa, par. 4 pkt 14 
14. Operator, na żądanie Organizatora, jest zobowiązany do wprowadzenia dla podróżnych zniżki i ulgi  
o charakterze komercyjnym. Organizator zobowiązuje się do pokrycia różnicy między ceną biletu  
z zastosowaniem ulg i zniżek, o których mowa w niniejszym ustępie, a ceną biletu, która wynika  
z załącznika nr 6. Zasady wprowadzania zniżek i ulg, o których mowa w niniejszym ustępie oraz pokrycia 
różnicy między ceną biletu z zastosowaniem ulg i zniżek zostaną określone, po uzgodnieniu  
z Operatorem, w odrębnej umowie/umowach. 
Powyższy punkt zobowiązuje Operatora do wprowadzenia zniżek i ulg dla podróżnych, ale nie określa 
czasu jaki operator będzie miał na wdrożenie zmian. Proponujemy aby okres ten wynosił co najmniej 30 
dni. 
 
Odpowiedź 37:  
Zamawiający odniósł się do kwestii w odpowiedzi 26.  
 
Pytanie 38. SWZ 
Ubezpieczenie CASCO pojazdów zamawiającego: 
Jaka jest wartość rynkowa pojazdów Zamawiającego którą Operator powinien przyjąć do ubezpieczenia? 
 
Odpowiedź 38:  
Wartość rynkowa pojazdów winna zostać ustalona przez Wykonawcę – w tym celu może on skorzystać 
np. z usług rzeczoznawców współpracujących z brokerami ubezpieczeniowymi. Mając na uwadze obecną 
sytuację w dziedzinie taboru kolejowego (szczególnie brak na rynku wystarczającej podaży pojazdów  
z napędem spalinowym), wartość rynkowa pojazdów do czasu przekazana ich Wykonawcom 
ubezpieczeniem może ulec znacznej zmianie.  
 
Pytanie 39. Załącznik nr 11 do Umowy, pkt 3 
Zgodnie z pkt 3 Załącznika nr 11 do umowy Składniki majątkowe uwzględniane do majątku trwałego 
oraz elementy kapitału obrotowego przyjmowane do wyliczenia kapitału zaangażowanego 
przedstawione są w opisie składowych wzoru: 
ROE = 𝑅𝑜𝑧𝑠ą𝑑𝑛𝑦 𝑧𝑦𝑠𝑘 (𝐾1+𝐾2+𝐾3+𝐾4)4 x 100 
K1 – Kapitał zaangażowany wg stanu na dzień 31 marca danego roku n, 
K2 – Kapitał zaangażowany wg stanu na dzień 30 czerwca danego roku n, 



K3 – Kapitał zaangażowany wg stanu na dzień 30 września danego roku n, 
K4 – Kapitał zaangażowany wg stanu na dzień 30 listopada danego roku n, 
Na każdy wyżej wskazany dzień wylicza się stan kapitału zaangażowanego przyjmując niżej wskazane 
elementy: 
Biorąc pod uwagę, że stan kapitału zaangażowanego ze względu na specyfikę jego składowych jest 
wartością zmienną prosimy o potwierdzenie, że poziom Rozsądnego Zysku również może być wartością 
zmienną w poszczególnych Okresach Rozliczeniowych i może być niższy lub wyższy niż wskazany  
w formularzu ofertowym 
 
Odpowiedź 39:  
Poziom rozsądnego zysku może być niższy lub wyższy niż wskazany w formularzu, jednak nie może 
przekraczać maksymalnego poziomu wskazanego w punkcie 3 W punkcie 3 „Rozsądny zysk”  
w Załączniku nr 11.  
 
Pytanie 40. Załącznik nr 11 do Umowy, Pkt. 1.3.4. Oferty handlowe 
W przypadku stosowania przez Operatora ofert handlowych, innych niż zatwierdzone przez 
Organizatora, Przychody ze sprzedaży usług objętych taką ofertą w kalkulacji Rekompensaty  
są uwzględnione w 100% nominalnej wartości, chyba że strony inaczej określą to w aneksie do umowy 
lub w odrębnej umowie. 
Prosimy o dodanie załącznika, w którym będą ujęte oferty handlowe przewoźnika oraz taryfa Regio. 
 
Odpowiedź 40:  
Oferty handlowe, stosowane przez Wykonawcę, inne inż. Zatwierdzone przez Zamawiającego, zostaną 
wymienione w punkcie 1.3.4 „Oferty handlowe” Załącznika nr 11 do umowy. Zamawiający nie widzi 
konieczności zamieszczania w nim, na etapie postępowania, taryfy Regio.   
 
Pytanie 41. SWZ 
Czy Wykonawca powinien założyć, że liczba pociągów na poszczególnych odcinkach będzie zaokrąglana 
wg zasad matematycznych? Tzn. czy Zamawiający np. dla odcinka Wierzchucin-Szlachta (min. 6 
pociągów, maks. 8 pociągów) zaakceptuje zarówno sytuacje kiedy w przeciągu roku/okresu 
rozliczeniowego średnia liczba pociągów w dobie wyniesie dla tego odcinka 5,5 czy tez 8,49? 
 
Odpowiedź 41:  
Średniodobowa liczba pociągów w dobie została określona jednoznacznie. Zamawiający nie przewiduje 
jej zaokrąglania wg zasad matematycznych. Średnia liczba pociągów w dobie dla danego rozkładu jazdy 
pociągów winna być nie niższa i nie wyższa niż wartości wskazane w tabelach w ust. 6 SWZ.   
 
Pytanie 42. Wzór umowy par. 13 ust 8 
Umowa może zostać rozwiązana przez Organizatora z zachowaniem rocznego okresu wypowiedzenia, 
ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania kolejnego Rocznego Rozkładu Jazdy, w sytuacji, gdy ujawnią 
się okoliczności, inne niż wymienione w poprzednich ustępach, które przesądzą o tym, że dalsza realizacja 
Umowy, ze względu na zmianę warunków gospodarczych lub społecznych, nie leży już w interesie 
publicznym, do którego realizacji zobowiązany jest Organizator. 
Prosimy o potwierdzenie, że przesłanka do rozwiązania umowy przez Organizatora nie może być zmiana 
koncepcji przez organizatora w zakresie organizacji transportu na obszarze podległym organizatorowi, 
wyrażająca się w decyzji o powierzeniu realizacji usług transportu kolejowego utworzonej przez siebie 
spółce/własnemu podmiotowi, w szczególności, że nie stanowi to przesłanki do rozwiązania umowy  
na podstawie par. 13 ust 8 Umowy. 
 
Odpowiedź 42:  
Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 13 ust. 8 wzoru umowy. Zgodnie z ustawą o publicznym 
transporcie zbiorowym nie ma możliwości powierzenia usług publicznych w transporcie kolejowym. 
 
Pytanie 43. Załącznik nr 11, par. 6, ust. 17 
W par. 6 ust 17 jest odwołanie do sprawozdania z Załączniku 11. 
Załącznik 11 nie zawiera wzoru tego sprawozdania. Prosimy o jego uzupełnienie. 
 



Odpowiedź 43:  
Zamawiający uzupełnił wzór sprawozdania. 
 
Pytanie 44. Wzór umowy §4 pkt 1 
19. Taryfę województwa stosuje się do Przewozów wykonywanych w ramach Umowy. Taryfę 
województwa stosuje się na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, a w wypadku, gdy trasa 
objętego Rekompensatą pociągu wykracza poza granicę województwa, Taryfa województwa obowiązuje 
do następujących stacji: Kutno, Sierpc, Jabłonowo Pomorskie, Smętowo, Wyrzysk-Osiek, Gniezno, 
Chojnice, Czersk. Operator zobowiązuje się wystawiać bilety i honorować bilety wystawione przez 
innych przewoźników kolejowych na przejazdy opisane w niniejszym ustępie. Wykaz pociągów objętych 
Rekompensatą przez Organizatora zostanie przekazany Operatorowi w terminie umożliwiającym 
wprowadzenie danych do systemu sprzedaży. 
Proszę o określenie stacji granicznej stosowania Taryfy Kujawsko Pomorskiej na linii 207 w kierunku 
Malborka. 
 
Odpowiedź 44: 
Odcinek linii kolejowej nr 207 od Grudziądza do granicy województwa kujawsko-pomorskiego  
z województwem pomorskim nie jest przedmiotem przedmiotowego postępowania.  
 
Pytanie 45. Załącznik nr 14 do umowy 
WT –wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wyliczany na podstawie komunikatów 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dla drugiego kwartału roku n w porównaniu do analogicznego 
kwartału poprzedniego roku (tj. n-1), przy założeniu, że kwartał roku poprzedniego = 100. Wartość WT 
zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. 
WW – wskaźnik wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez 
wypłaty z nagród z zysku, wyliczany na podstawie komunikatów Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, dla drugiego kwartału roku n w porównaniu do analogicznego kwartału poprzedniego 
roku (tj. n-1), przy założeniu, że kwartał roku poprzedniego = 100. Wartość WT zaokrągla się do dwóch 
miejsc po przecinku. 
WP – wskaźnik wzrostu cen paliwa, wyliczany jako średnia arytmetyczna cen hurtowych Oleju 
Napędowego Ekodiesel według publikacji zamieszczanych na stronie internetowej PKN Orlen S.A. dla 
drugiego kwartału roku n w porównaniu do analogicznego kwartału poprzedniego roku (tj. n-1), przy 
założeniu, że kwartał roku poprzedniego = 100. Wartość WP zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. 
WE – wskaźnik wzrostu cen energii elektrycznej, wyliczany na podstawie informacji o średniej kwartalnej 
cenie sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym ogłaszanej przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki dla drugiego kwartału roku n w porównaniu do analogicznego kwartału 
poprzedniego roku (tj. n-1), przy założeniu, że kwartał roku poprzedniego = 100. Wartość WE zaokrągla 
się do dwóch miejsc po przecinku. 
Ponieważ dużo bardziej odpowiednie i dające pełniejszy obraz jest porównywanie danych w ujęciu 
rocznym a nie tylko kwartalnym proponujemy zmianę zapisu jak poniżej: 
WT –wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wyliczany na podstawie komunikatów 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dla średniej z 4 kwartału roku n-1 oraz , 1, 2 i kwartału roku 
n w porównaniu do analogicznych kwartałów poprzedniego roku, tj., n-2 dla 4 kwartału i n-1 dla 
kwartałów 1, 2 3, przy założeniu, że kwartał roku poprzedniego = 100. Wartość WT zaokrągla się do 
dwóch miejsc po przecinku. 
WW – wskaźnik wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez 
wypłaty z nagród z zysku, wyliczany na podstawie komunikatów Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, dla średniej z 4 kwartału roku n-1 oraz , 1, 2 i kwartału roku n w porównaniu  
do analogicznych kwartałów poprzedniego roku, tj., n-2 dla 4 kwartału i n-1 dla kwartałów 1, 2 3, przy 
założeniu, że kwartał roku poprzedniego = 100. Wartość WT zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. 
WP – wskaźnik wzrostu cen paliwa, wyliczany jako średnia arytmetyczna cen hurtowych Oleju 
Napędowego Ekodiesel według publikacji zamieszczanych na stronie internetowej PKN Orlen S.A. dla 
średniej z 4 kwartału roku n-1 oraz , 1, 2 i kwartału roku n w porównaniu do analogicznych kwartałowo 
poprzedniego roku, tj., n-2 dla 4 kwartału i n-1 dla kwartałów 1, 2 3, przy założeniu, że kwartał roku 
poprzedniego = 100. Wartość WP zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. 
WE – wskaźnik wzrostu cen energii elektrycznej, wyliczany na podstawie informacji o średniej kwartalnej 
cenie sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym ogłaszanej przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki dla średniej z 4 kwartału roku n-1 oraz , 1, 2 i kwartału roku n w porównaniu  



do analogicznych kwartałowo poprzedniego roku, tj., n-2 dla 4 kwartału i n-1 dla kwartałów 1, 2 3, przy 
założeniu, że kwartał roku poprzedniego = 100. Wartość WE zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. 
 
Odpowiedź 45: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie postanowień w Załączniku nr 14 dotyczących sposobu waloryzacji 
Stawki rekompensaty.   
 
Pytanie 46. Załącznik nr 14 do umowy pkt II.8 SWZ 
8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące Zadania: 
1) Zadanie I na które składa się Pakiet A; 
2) Zadanie II, na które składa się: Pakiet B1 i Pakiet B2; 
3) Zadanie III, na które składa się: Pakiet C, Pakiet D i Pakiet H; 
4) Zadanie IV, na które składa się: Pakiet E, Pakiet F i Pakiet G. 
Pakiety opisane zostały szczegółowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik  
do niniejszej SWZ. 
Prosimy o potwierdzenie, że na każde z zadań wymienionych w pkt II pkt 8 zostanie zawarta odrębna 
Umowa, obejmująca świadczenie usług przewozowych objętych Pakietami przypisanymi do danego 
zadania. 
 
Odpowiedź 46: 
Na realizację Zadań wymienionych w pkt II pkt 8 SWZ zostanie zawarta umowa o świadczenie usług 
publicznych, odrębnie dla każdego Zadania. W przypadku, gdy Wykonawca zostanie wyłoniony  
do realizacji więcej niż jednego Zadania, Zamawiający zawrze z nim umowy w liczbie równej liczbie Zadań 
powierzonych mu do realizacji.   
 
Pytanie 47. Wzór umowy par. 13 ust 4 pkt 4 
Umowa może zostać rozwiązana przez Organizatora za pisemnym wypowiedzeniem z zachowaniem  
6-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego, w całości lub  
w odniesieniu do poszczególnych zadań i pakietów w następujących przypadkach: 
… 
4) w odniesieniu do poszczególnych zadań i pakietów w przypadku istotnego wzrostu kosztów 
ponoszonych przez Organizatora w związku z wykonywaniem Umowy. Przez istotny wzrost kosztów 
Strony rozumieją ich wzrost o min 20 % w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego.; 
Zgodnie z powyższym paragrafem Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w całości 
lub w odniesieniu do poszczególnych zadań lub pakietów (...) w następujących przypadkach (...)  
w odniesieniu do poszczególnych zadań i pakietów w przypadku istotnego wzrostu kosztów 
ponoszonych przez Organizatora w związku z wykonywaniem Umowy. Przez istotny wzrost kosztów 
Strony rozumieją ich wzrost o min 20 % w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego; 
Prosimy o wyjaśnienie, jak będzie ustalany wzrost kosztów, stanowiących przesłankę do wypowiedzenia 
umowy, w szczególności, (i) prosimy o potwierdzenie, że chodzi o wzrost kosztów w pełnym (całym) 
okresie rozliczeniowym w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego, (ii) Prosimy o wyjaśnienie, 
czy analiza wystąpienia przesłanki wzrost kosztów będzie dokonywana osobno dla każdego z Pakietów 
w ramach danego zadania, czy też dla całego Zadania? W przypadku odpowiedzi że dla Pakietu lub dla 
Zadania, prosimy o wyjaśnienie od czego będzie to zależeć w konkretnym przypadku. 
 
Odpowiedź 47: 
Zamawiający wyjaśnia, że analiza wystąpienia przesłanki wzrost kosztów będzie dokonywana  
dla całego Zadania. Zamawiający potwierdza, że ustalenie wzrostu kosztów będzie dotyczyło wzrostu 
kosztów w całym okresie rozliczeniowym w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego. 
 
Pytanie 48. Wzór umowy par. 13 ust 4 pkt 4 
Umowa może zostać rozwiązana przez Organizatora za pisemnym wypowiedzeniem z zachowaniem  
6-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego, w całości lub  
w odniesieniu do poszczególnych zadań i pakietów w następujących przypadkach: 
… 
4) w odniesieniu do poszczególnych zadań i pakietów w przypadku istotnego wzrostu kosztów 
ponoszonych przez Organizatora w związku z wykonywaniem Umowy. Przez istotny wzrost kosztów 
Strony rozumieją ich wzrost o min 20 % w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego.; 



Prosimy o potwierdzenie, że spełnienie się przesłanki, o której mowa w tym postanowieniu umowy  
w odniesieniu do Pakietu, nie może skutkować rozwiązaniem całej Umowy na dane Zadanie. 
 
Odpowiedź 48: 
Zamawiający potwierdza, że spełnienie się przesłanki, o której mowa w tym postanowieniu umowy  
w odniesieniu do Pakietu, nie musi skutkować rozwiązaniem całej Umowy na dane Zadanie. 
 
Pytanie 49. SWZ, formularz ofertowy pkt XII. 1 SWZ, pkt XIX SWZ, pkt 1. formularz ofertowy 
1. Opis sposobu przygotowywania ofert 
1.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający dokona oceny dla każdego zadania 
oddzielnie 
Zgodnie ze wzorem formularza ofertowego, wykonawca niezależnie od liczby zadań, na jakie zamierza 
złożyć ofertę, składa jeden formularz ofertowy i wypełnia w pkt 1 formularza ofertowego miejsca 
przeznaczone na stawki dotyczące poszczególnych Zadań, o które się ubiega. Zgodnie z pkt XII.1 SWZ 
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zgodnie z pkt XIX SWZ Zamawiający dokona oceny dla 
każdego zadania oddzielnie. Prosimy o potwierdzenie, że zapis "Wykonawca może złożyć tylko jedną 
ofertę" należy rozumieć w ten sposób, że na to samo Zadanie, ten sam wykonawca nie może złożyć 
więcej niż jednej oferty. Prosimy o potwierdzenie, że pomimo posłużenia się jednym formularzem 
ofertowym, w przypadku ubiegania się o więcej niż jedno Zadanie, każde Zadanie stanowi osobną ofertę, 
podlegającą odrębnej ocenie przez zamawiającego. 
 
Odpowiedź 49: 
Zamawiający potwierdza, że pomimo posłużenia się jednym formularzem ofertowym, w przypadku 
ubiegania się o więcej niż jedno Zadanie, każde Zadanie stanowi osobną ofertę, podlegającą odrębnej 
ocenie. 
 
Pytanie 50. Załącznik nr 11 
Na podstawie zapisu zał. 11 pkt 3: „ Wysokość Rozsądnego Zysku nie wpływa na wysokość Stawki 
Rekompensaty, służy wyłącznie do określenia maksymalnego limitu należny Operatorowi bodziec 
motywacyjny w postaci 40% nadwyżki Przychodów.” 
Prosimy o potwierdzenie, że maksymalny poziom Rozsądnego Zysku określony w ofercie na poziomie 
4% Kapitału Zaangażowanego jest wskazywany tylko na okres pierwszego roku i osiągnięcie innego 
poziomu Rozsądnego Zysku (w tym wyższego w niektórych latach, ze względu na zmienność kosztów 
np. przeglądów P4/P5 w jednym roku Operator może wykazywać Stratę która musi pokryć wyższym 
zyskiem w kolejnych latach) nie wpływa na poziom Rekompensaty. 
 
Odpowiedź 50: 
Maksymalny poziom Rozsądnego Zysku określony w ofercie na poziomie 4% Kapitału Zaangażowanego 
dotyczy każdego roku realizacji umowy.  
 
Pytanie 51. Załącznik nr 11 
Zgodnie z załącznikiem nr 11 Operator stosuje klucze alokacji zgodnie z Polityką Rachunkowości 
zatwierdzoną zgodnie z zasadami korporacyjnymi Operatora, za pisemną zgodą Organizatora. 
Polityka Rachunkowości oraz Klucze alokacyjne do dokument Operatora, który jest przygotowany  
na podstawie odpowiednich aktów prawnych prawa polskiego i europejskiego, Krajowych Standardów 
Rachunkowości, wytycznych odpowiednich organów (w tym UTK). Dokument ten dotyczy nie tylko 
kwestii związanych z realizacją kontraktu na rzecz Zamawiającego ale również innych działań Operatora, 
w związku z czym Operator nie może polegać na zatwierdzeniu lub jego braku tego dokumentu przez 
Organizatora. Nawet w przypadku braku zgody Organizatora, Operator jest zobowiązany do stosowania 
Polityki Rachunkowości obowiązującej w firmie. 
W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie tego zapisu jako niemożliwego do realizacji lub zmianę 
w postaci: 
„Koszty i Przychody, jak również Rozsądny zysk, alokowane będą do Umowy zgodnie z Zasadami 
Rachunkowości Operatora na podstawie odpowiednio zdefiniowanych kluczy alokacji, opracowanymi  
w sposób zapewniający prowadzenie oddzielnej rachunkowości dla usług świadczonych w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego, związanych z wykonywaniem przewozu o charakterze użyteczności 
publicznej, zatwierdzonymi zgodnie z zasadami korporacyjnymi obowiązującymi u Operatora. Operator 
przekazuje Politykę Rachunkowości do wglądu Organizatora na jego pisemne wezwanie. 



Odpowiedź 51: 
Zamawiający przychyla się do propozycji Wykonawcy oraz akceptuje zaproponowaną przez Wykonawcę 
treść zapisu  Załącznika nr 11. o następującym brzmieniu: 
„Koszty i Przychody, jak również Rozsądny zysk, alokowane będą do Umowy zgodnie z Zasadami 
Rachunkowości Operatora na podstawie odpowiednio zdefiniowanych kluczy alokacji, opracowanymi  
w sposób zapewniający prowadzenie oddzielnej rachunkowości dla usług świadczonych w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego, związanych z wykonywaniem przewozu o charakterze użyteczności 
publicznej, zatwierdzonymi zgodnie z zasadami korporacyjnymi obowiązującymi u Operatora. Operator 
przekazuje Politykę Rachunkowości do wglądu Organizatora na jego pisemne wezwanie”. 
 
Pytanie 52. Wzór umowy par. 5 ust 2 
25. Koszty ewentualnego unowocześnienia (modernizacji) przedmiotów udostępnienia ponosi 
Organizator. 
Par 5 ust 25 wzoru umowy wskazuje, że koszty modernizacji taboru Organizatora ponosi Organizator a 
w ust. 28 że Strony wspólnie uzgodnią zakres modyfikacji. Wnosimy, aby Operator proponował zakres 
modernizacji ulepszających pojazd ale nie wymaganych prawem do 10 sierpnia roku poprzedzającego rok 
w którym planowane jest wykonanie modernizacji. Organizator może wnieść zastrzeżenia w przeciągu 
30 dni od otrzymania takiego wniosku. 
W przypadku modernizacji wymaganych prawem, lub obligatoryjnymi zaleceniami Państwowej Komisji 
Badania Wypadków Kolejowych (powyższe może dotyczyć np. systemu informacji pasażerskiej, systemu 
monitoringu wizyjnego i dźwiękowego, systemów radiołączności pociągowej, systemów 
bezpieczeństwa.) Operator informuje Organizatora o tym fakcie najpóźniej w momencie przystąpienia  
do prac a składa wniosek o poniesionych kosztach do refundacji w ciągu 30 dni od zakończenia prac. 
 
Odpowiedź 52: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 5 ust. 25.  
Natomiast, § 5 ust 28 otrzymuje brzmienie: „28. W przypadku zamiaru wprowadzenia w/w modyfikacji, 
Operator uzgodni z Organizatorem zakres modyfikacji przedmiotów udostępnienia oraz dokumentacji, a 
także każdorazowo, gdy wynika to z przepisów krajowych i wspólnotowych, dokona oceny 
proponowanej zmiany i przedłoży wyniki Organizatorowi, celem uzyskania zgody na przeprowadzenie 
modyfikacji. W przypadku modernizacji wymaganych obligatoryjnymi zaleceniami Państwowej Komisji 
Badania Wypadków Kolejowych Operator informuje Organizatora o tym fakcie najpóźniej na 14 dni  
od otrzymania zaleceń; w celu przeprowadzenia modyfikacji przeprowadza się procedurę opisaną w 
zdaniu pierwszym. 
 
Pytanie 53. Wzór umowy par. 5 ust 32 
32. Organizator zastrzega sobie prawo do inicjowania zmian w dokumentacji dotyczącej utrzymania  
i eksploatacji przedmiotów udostępnienia. 
Prosimy o wykreślenie powyższego punktu. 
Inicjowanie zmian w dokumentacji utrzymaniowej przez podmiot który nie posiada Certyfikatu podmiotu 
odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdów kolejowych (ECM) lub Certyfikatu bezpieczeństwa  
w przypadku przewoźnika utrzymującego pojazdy wyłącznie na własne potrzeby jest niezgodne  
z prawem Polskim i UE. Funkcje podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie opisano w Art. 14 
DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r.  
w sprawie bezpieczeństwa kolei oraz w ROZPORZĄDZENIU WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) 
2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiającym szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji 
podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011 a także w DYREKTYWIE 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie 
interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej. Wszelkie naciski związane z modyfikacją 
dokumentacji utrzymaniowej godzą w istotę idei odpowiedzialności za utrzymanie wyrażonej  
w powyższych przepisach. 
Każdy podmiot odpowiedzialny za utrzymanie dla zapewnienia zgodności z funkcją rozwoju utrzymania, 
by zarządzać dokumentacją utrzymania, w tym zarządzać konfiguracją, musi to robić w oparciu o dane 
projektowe i operacyjne oraz w oparciu o wyniki i korzyści z doświadczenia. Zatem wszelkie informacje 
z systemu kolejowego i z zewnątrz mogą mieć wpływ na zmiany dokumentacji utrzymaniowej  
po obowiązkowym przejściu przez proces oceny w zakresie oceny ryzyka do celów zarządzania zmianami 
w dokumentacji dotyczącej utrzymania, przeprowadzony zgodnie z procedurą określoną w Systemie 



Zarządzania Utrzymaniem podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie. Zmiany mogą być zatem 
wprowadzone jeśli procedura oceny wykaże że są zasadne dla utrzymania poziomu bezpieczeństwa. 
Urząd Marszałkowski zatem może przekazywać podmiotowi odpowiedzialnemu za utrzymanie jedynie 
informacje które uważa za ważne w odniesieniu do utrzymania pojazdów kolejowych ale bez stosowania 
nacisków co do konieczności sposobów zmian w tej dokumentacji. 
Ponadto należy zwrócić uwagę że jedynym organem kontrolnym i regulacyjnym dla podmiotu 
odpowiedzialnego za utrzymanie w Polce jest Urząd Transportu Kolejowego co wynika z Ustawy  
o transporcie kolejowym. 
 
Odpowiedź 53: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 5 ust. 32. Zamawiający zastrzega sobie prawo do inicjowania 
zmian, co nie jest tożsame z przyznaniem sobie prawa do ich przeprowadzenia, gdyż jak sam Wykonawca 
wskazuje, wprowadzenie zmian w dokumentacji wymaga przeprowadzenia oceny zasadności ich 
wprowadzenia i wpływu na poziom bezpieczeństwa. Wzmianka o naciskach stanowi nadinterpretację 
Wykonawcy.  
 
Pytanie 54. Załącznik nr 11 do umowy, pkt 1.2  
Należyta staranność w utrzymywaniu rzeczywistych przychodów na poziomie co najmniej Przychodu 
Gwarantowanego będzie oceniana w Okresie Rozliczeniowym następującymi kryteriami jakościowymi: 
Odnośnie tabeli dotyczącej kryteriów jakościowych: W tabeli pod ww. akapitem zawarte jest opis 
kryteriów, wymogów, metody kontroli oraz waga.  
(1) Prosimy o potwierdzenie, że operator w żadnym z przypadków nie odpowiada za nie dochowanie 
należytej staranności w sytuacji wystąpienia danego zdarzenia z przyczyn niezależnych od wykonawcy. 
(2) Prosimy o potwierdzenie, że do kontroli w pociągach będą mieć zastosowanie postanowienia par. 7 
ust 3-8 wzoru umowy, w szczególności, że zamawiający zobowiązany jest na bieżąco przekazywać 
operatorowi informacje o przeprowadzonej kontroli i jej wynikach (stwierdzonych uchybieniach).  
(3) Prosimy o potwierdzenie, że w danej dobie może się odbyć tylko jedna kontrola danego wymogu.  
(4) Prosimy o dodanie zapisów z których będzie wynikać, że protokół z kontroli innej niż w pociągu 
również będzie przekazany niezwłocznie operatorowi, a w zakresie procedury odwoławczej od ustaleń 
takiej kontroli będą mieć zastosowanie postanowienia par. 7 ust 4-7.  
(5) prosimy o potwierdzenie, że kontrola wymogów objętych kryteriami: Warunki higieniczne w 
pociągach, warunki czystości w pociągu - będą wykonywane w pociągu przed wyjazdem danego pociągu 
do realizacji zadania przewozowego w danym dniu (Operator nie powinien być karany np. w związku z 
aktami wandalizmu w trakcie realizacji usługi przewozowej, brak jest bowiem realnej możliwości 
naprawy, doprowadzenia do zgodności z wymogiem, w czasie gdy pociąg obsługuje kursy). 
 (6) prosimy o rozliczanie wszystkich kryteriów jakościowy w okresie kwartalnym (tak jak w przypadku 
pozostałych wskaźników i rozliczeń) zamiast w Okresie Rozliczeniowym. 
(7) prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do kryterium „Informacja pasażerska na stronie 
internetowej”, analogicznie jak w przypadku kryterium „Infolinia” – przerwa w świadczeniu usługi 
wynikać będzie z winy operatora strony internetowej, wymóg będzie spełniony. Ewentualnie prosimy o 
potwierdzenie, że wymóg będzie uznany za spełniony, jeśli operator usunął awarię w czasie 4 godzin od 
jej wystąpienia. 
(8) prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do kryterium „Sprzedaż biletów w aplikacjach mobilnych”, 
wymóg będzie uznany za spełniony, jeśli operator usunął awarię w czasie 4 godzin od jej wystąpienia. 
(9) Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku zrealizowania minimalnej liczby kontroli, 
niezrealizowane kontrolę uzna się za spełniające kryteria jakościowe. Tzn. w przypadku 90 kontroli 
obecności obsługi w pociągu, brakujące 10 kontroli do wskazanego minimum uzna się za prawidłowe (to 
jest za takie, gdzie nie stwierdzono uchybienia) 
(10) Prosimy o potwierdzenie poniższej metodologii liczenia kryteriów jakościowych przy zachowaniu 
minimalnej ilości kontroli danego kryterium: 
Wk- waga kryterium 
Ikp- ilość kontroli pozytywnych, 
Ikc- całkowita ilość kontroli 
Ns- należyta staranność 
 
Odpowiedź 54: 
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca w żadnym z przypadków nie odpowiada za nie dochowanie 
należytej staranności w sytuacji wystąpienia danego zdarzenia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 



Zamawiający potwierdza, że do kontroli w pociągach będą mieć zastosowanie postanowienia § 7 ust 3-
8 wzoru umowy.  
 
Postanowienia § 7 ust. 4 nie wskazuje, że niezwłoczne przekazanie protokołu dotyczy wyłącznie 
protokołu z kontroli pociągu. Zamawiający potwierdza, że protokół z kontroli innej niż w pociągu również 
będzie przekazany niezwłocznie operatorowi, a w zakresie procedury odwoławczej od ustaleń takiej 
kontroli będą mieć zastosowanie postanowienia par. 7 ust 4-7.  
 
Zamawiający potwierdza, że kontrola wymogów objętych kryteriami: Warunki higieniczne w pociągach, 
warunki czystości w pociągu - będą wykonywane w pociągu 10 minuto po odjeździe danego pociągu  
ze stacji początkowej dla danej relacji. 
 
Zamawiający podtrzymuje stanowisko w zakresie rozliczania wszystkich kryteriów jakościowych  
w okresie w Okresie Rozliczeniowym. 
 
Mając na uwadze wagę kryteriów „Informacja pasażerska na stronie internetowej” i „Sprzedaż biletów  
w aplikacjach mobilnych”, liczbę planowanych kontroli oraz 90% próg dla spełnienia warunku dochowana 
należytej staranności, Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko w powyższym zakresie i nie przychyla 
się do wprowadzenia zmian zaproponowanych przez Wykonawcę.   
 
Zamawiający potwierdza, że w przypadku braku zrealizowania minimalnej liczby kontroli, niezrealizowane 
kontrolę uzna się za spełniające kryteria jakościowe. Tzn. w przypadku 90 kontroli obecności obsługi  
w pociągu, brakujące 10 kontroli do wskazanego minimum uzna się za prawidłowe (to jest za takie, gdzie 
nie stwierdzono uchybienia). 
 
W opinii Zamawiającego sposób liczenia należytej staranności został opisany w sposób zrozumiały. 
 
Pytanie 55. Załącznik 7 SWZ - Umowa par.2 pkt 5 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości założonej pracy eksploatacyjnej 
określonej w ust. 2 w sytuacji zamknięcia linii kolejowej lub jej części przez zarządcę infrastruktury lub 
inny organ do tego uprawniony np. z uwagi na jej remont lub modernizację lub gdy linia lub jej część  
w wyniku innych obiektywnych, niezależnych od stron Umowy okoliczności nie nadaje się do świadczenia 
na niej usług w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich. W innych okolicznościach zmniejszenie 
wielkości założonej pracy eksploatacyjnej określonej w ust. 2, możliwe jest jedynie za obopólną zgodą 
stron. Zmniejszenie wielkości założonej pracy eksploatacyjnej określonej w ust. 2 nie powoduje zmiany 
Stawki Rekompensaty na pociągokilometr. 
Zmniejszenie pracy z reguły wpływa na pogorszenie się wskaźników efektywności obiegów pojazdów, 
czasu pracy drużyn pociągowych, dlatego zmniejszenie pracy ponad wskazaną wielkość minimalną 
powinna być połączona ze stawką Rekompensaty. 
Proponujemy zmienić końcową treść zapisu na ". Zmniejszenie wielkości założonej pracy eksploatacyjnej 
określonej w ust. 2 powoduje wzrost stawki Rekompensaty na pociągokilometr o 30% procentowego 
zmniejszenia wielkości pracy przewozowej”. Np. praca przewozowa została zmniejszona o 20% - stawka 
rekompensaty wzrasta o 6%. 
Lub alternatywnie proponujemy wprowadzenie opłaty za gotowość za każdy kilometr mniejszej pracy 
przewozowej określonej w ust. 2 w wysokości 50% planowanej stawki. 
 
Odpowiedź 55: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 2 ust. 5 wzoru umowy. 
 
Pytanie 56. Wzór umowy, par. 13 ust 4 pkt 5) 
4. Umowa może zostać rozwiązana przez Organizatora za pisemnym wypowiedzeniem z zachowaniem 
6-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego, w całości lub  
w odniesieniu do poszczególnych zadań i pakietów w następujących przypadkach: 
5) zmniejszenie Pracy eksploatacyjnej dla zadań lub pakietów o 40 % w stosunku do poprzedniego okresu 
rozliczeniowego, z przyczyn leżących po stronie Zarządcy. 
Zgodnie z powyższym paragrafem, umowa może być rozwiązana przez Organizatora za wypowiedzeniem 
w odniesieniu do poszczególnych zadań i pakietów w przypadku zmniejszenia Pracy eksploatacyjnej dla 



zadań lub pakietów o 40% w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego z przyczyn leżących po 
stronie Zarządcy. 
a. Prosimy o potwierdzenie, że zmniejszenie pracy eksploatacyjnej dla zadań lub pakietów z powodu 
okoliczności znanych w chwili ogłoszenia postępowania, nie może być podstawą do rozwiązania umowy 
przez organizatora. 
b. Prosimy o potwierdzenie, że podane przez Organizatora wielkości minimalne pracy eksploatacyjnej 
uwzględniają zamknięcia linii kolejowych/części przez zarządcę/inny uprawniony organ, wynikające z 
informacji o planowanych pracach na liniach, które były/mogły być znane w chwili ogłoszenia 
postępowania. 
c. Prosimy o przyjęcie do wiadomości, iż w najbliższych latach planowana jest modernizacja (w tym 
elektryfikacja) linii 201 co może wpłynąć na realizację zadań przewozowych na tej linii 
 
Odpowiedź 56: 
Zamawiający wskazuje przesłanki, przy wystąpieniu których zastrzega sobie możliwość rozwiązania 
umowy – wskazana podstawa nie jest obligatoryjna.  
 
Pytanie 57. Wzór umowy, par. 2 ust 5 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości założonej pracy eksploatacyjnej określonej 
w ust. 2 w sytuacji zamknięcia linii kolejowej lub jej części przez zarządcę infrastruktury lub inny organ 
do tego uprawniony np. z uwagi na jej remont lub modernizację lub gdy linia lub jej część w wyniku innych 
obiektywnych, niezależnych od stron Umowy okoliczności nie nadaje się do świadczenia na niej usług w 
zakresie kolejowych przewozów pasażerskich. W innych okolicznościach zmniejszenie wielkości 
założonej pracy eksploatacyjnej określonej w ust. 2, możliwe jest jedynie za obopólną zgodą stron. 
Zmniejszenie wielkości założonej pracy eksploatacyjnej określonej w ust. 2 nie powoduje zmiany Stawki 
Rekompensaty na pociągokilometr. 
W celu określenia ryzyka operatora w zakresie par. 2 ust 5 umowy, prosimy o udostępnienie przez 
organizatora kompletnej korespondencji wymienianej pomiędzy zamawiającym a PKP PLK za okres 
ostatnich 36 miesięcy przed wszczęciem niniejszego postępowania. 
 
Odpowiedź 57: 
Zamawiający nie udostępni korespondencji wymienianej z PKP PLK S.A. za okres ostatnich 36 miesięcy 
przed wszczęciem postępowania. 
 
Pytanie 58. Wzór umowy par. 13 ust 4 pkt 6) 
4. Umowa może zostać rozwiązana przez Organizatora za pisemnym wypowiedzeniem z zachowaniem 
6-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego, w całości lub  
w odniesieniu do poszczególnych zadań i pakietów w następujących przypadkach: 
… 
w przypadku wystąpienia czynników niezależnych tak od Organizatora, jak i Operatora, których z 
zachowaniem należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia postępowania, o 
którym mowa w § 1 ust. 2 Umowy, w szczególności nowych obostrzeń spowodowanych 
rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych czy wystąpienia stanu zagrożenia wojennego, które powodują, 
że Organizator w uzasadniony sposób może stwierdzić, iż dalsza realizacja Umowy byłaby pozbawiona 
dla niego sensu gospodarczego (spadek ilości podróżnych o 80 % w stosunku do poprzedniego okresu 
rozliczeniowego). 
Zgodnie z powyższym paragrafem, umowa może być rozwiązana przez Organizatora za wypowiedzeniem 
w odniesieniu do poszczególnych zadań i pakietów w przypadku wystąpienia czynników niezależnych 
tak od Organizatora, jak i Operatora, których z zachowaniem należytej staranności nie można było 
przewidzieć w chwili ogłoszenia postępowania, o którym mowa w § 1 ust. 2 Umowy, w szczególności 
nowych obostrzeń spowodowanych rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych czy wystąpienia stanu 
zagrożenia wojennego, które powodują, że Organizator w uzasadniony sposób może stwierdzić, iż dalsza 
realizacja Umowy byłaby pozbawiona dla niego sensu gospodarczego (spadek ilości podróżnych o 80 % 
w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego). 
Prosimy o wyjaśnienie, jaki okres będzie brany pod uwagę przy ustalaniu przesłanki spadku liczby 
podróżnych o 80% w stosunku do poprzedniego okresu (okresu bazowego). Czy będzie brany pod uwagę 
okres pełnego Okresu Rozliczeniowego? W jaki sposób dla tego okresu będzie wyliczany spadek 
podróżnych celem porównania do okresu bazowego (jako średnia liczba pasażerów w całym Okresie?), 
Czy dla ewentualnego skorzystania przez Zamawiającego z możliwości rozwiązania konieczne jest poza 



stwierdzeniem spadku liczby podróżnych o 80% także ustalenie, że na moment złożenia oświadczenia o 
wypowiedzeniu Umowy nadal występują czynniki odpowiedzialne za spadek liczby podróżnych (np. 
obowiązują obostrzenia, stan zagrożenia wojennego etc.)? 
 
Odpowiedź 58: 
Podstawą ustalenia przesłanki „spadek liczby podróżnych” będzie rzeczywista liczba przewiezionych 
pasażerów raportowana przez Wykonawcę w ramach kwartalnych raportów informacyjnych. Pozostałe 
postanowienia, zdaniem Zamawiającego, nie wymagają wyjaśnień. 
 
Pytanie 59. Wzór umowy par. 13 ust 18 
W żadnym wypadku Operator, nawet w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 11 powyżej,  
nie jest uprawniony do wstrzymania Przewozów lub odmowy ich wykonania bez zgody Organizatora. 
Zgodnie z par. 13 ust 18 wzoru umowy W żadnym wypadku Operator nie jest uprawniony  
do wstrzymania Przewozów lub odmowy ich wykonania bez zgody Organizatora. Biorąc pod uwagę, 
bardzo długi okres wypowiedzenia umowy przez Operatora w sytuacji, o której mowa w par. 13 ust 5 
pkt 2 umowy, prosimy o potwierdzenie, że powyższe wyłączenie możliwości wstrzymania Przewozów 
nie dotyczy przypadku, w którym Organizator niezgodnie z umową nie uiszcza zaliczek na poczet 
rekompensaty lub nie rozlicza się z operatorem pomimo wystosowania wezwanie do zapłaty. W związku 
z powyższym prosimy o zmianę zapisu i nadanie mu brzmienia: 
„Poza przypadkami braku płatności w terminie przez Organizatora należnych Operatorowi kwot  
na podstawie niniejszej Umowy, w szczególności co miesięcznych zaliczek na poczet Rekompensaty, 
Operator nie jest uprawniony do wstrzymania Przewozów lub odmowy ich wykonania bez zgody 
Operatora”. 
 
Odpowiedź 59: 
Zamawiający zobowiązany jest zgodnie z przepisami o finansach publicznych do terminowego i zgodnego 
z harmonogramem przekazywania płatności. Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 13 ust. 18.  
 
Pytanie 60. Wzór umowy par. 13 ust 21 pkt 4b) oraz pkt 5) i pkt 6) 
21. Zmiany umowy są dopuszczalne, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
… 
4) Operatora, któremu Organizator udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Operator: 
… 
b) w wyniku przejęcia przez Organizatora zobowiązań Operatora względem jego podwykonawców w 
przypadku, o którym mowa w art. 465 ustawy Prawo zamówień publicznych; 
5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień 
publicznych; 
6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie rozumianej jako suma 
rekompensaty i przychodów oraz rozsądnego zysku z całego okresu obowiązywania umowy ustalona na 
podstawie planu finansowego załączonego do oferty Operatora, z którym zawarto przedmiotową 
umowę. 
Zgodnie z par. 1 ust 2 wzoru umowy Niniejsza umowa zwana dalej Umową, została zawarta na podstawie 
postępowania nr ………………………………………. przeprowadzonego na podstawie: art. 70 ¹ ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509 i 2459 ), 
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371 i z 
2022 r. poz. 2445), ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1984) 
oraz Rozporządzenia (WE)NR 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 
roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz 
uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1197/69 i (EWG) nr 1107/70. W par. 1 ust 2 umowy nie 
zostały przywołane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie w par. 13 w 
postanowieniach dotyczących zasad zmian umowy jest szereg odwołań do przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych (np. par. 13 ust 21 pkt 4b) oraz pkt 5) i pkt 6). 
Prosimy o wyjaśnienie, jak rozumieć odesłanie w par. 13 wzoru umowy do przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych, skoro przepisy tej ustawy nie zostały przywołane jako podstawa prowadzonego 
postępowania. Prosimy o wyjaśnienie czy przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych mają 
zastosowanie do umowy czy też nie mają zastosowania do umowy. 
 



Odpowiedź 60: 
W celu zachowania zasad przejrzystości i konkurencyjności Zamawiający do przeprowadzenia 
przedmiotowego postępowania w zakresie nie uregulowanym wprost specyfikacją warunków 
zamówienia stosować będzie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 
właściwe dla trybu przetargu nieograniczonego o którym mowa w art. 132 tej ustawy. Zamawiający przy 
realizacji postepowania stosować będzie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych gdy odwołanie 
do tych zapisów będzie wynikało wprost z SWZ.  
 
Pytanie 61. SWZ Tryb postępowania 
Zgodnie z SWZ do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy działu IX środki 
ochrony prawnej z ustawy z 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych. W ogłoszeniu o 
zamówieniu oraz w pkt VII SWZ, zamawiający ograniczył się do wskazania, że do przedmiotowego 
postępowania nie mają zastosowania przepisy działu IX środki ochrony prawnej z ustawy z 11 września 
2019 Prawo zamówień publicznych, nie wskazał natomiast jakie środki prawne mają zastosowanie. 
Prosimy o wyjaśnienie, z jakich środków ochrony prawnej wykonawca może skorzystać w tym 
postępowaniu, zważywszy na wymóg stawiany w art. 5 ust 7 Rozporządzenia 1370/2007 aby były to 
środki pozwalające na szybkie i skuteczne skontrolowanie decyzji Zamawiającego oraz, że zgodnie z 
motywem 21 Preambuły do Rozporządzenia 1370/2007 powinna to być skuteczna procedura kontrolna 
(porównywalna do procedur określonych odpowiednio w dyrektywie Rady 89/665/EWG oraz w 
dyrektywie Rady 92/13/EWG, w szczególności jakie środki ochrony prawnej przysługiwać będą 
wykonawcy na czynność zamawiającego wyboru oferty. 
 
Odpowiedź 61: 
Wykonawca może skorzystać ze środków ochronnych przewidzianych przepisami prawa.  
 
Pytanie 62. Załącznik nr 11 do umowy 1.1.1 ppkt.1) 
Za Koszty dodatkowe uznaje się: 
1) Podstawowy koszt dostępu do infrastruktury kolejowej w kwocie netto, bez podatku VAT [Ki], 
związany wyłącznie z wykonywaniem Przewozów. Koszt ten obejmuje opłatę za realizację przejazdów w 
ramach Rozkładu jazdy pociągów. Koszt ten nie obejmuje dostępu do infrastruktury kolejowej 
wynikające z potrzeb technologicznych Operatora, obejmujące np. dostęp i korzystanie z torów 
postojowych oraz punktów utrzymania pojazdów kolejowych, dostęp i korzystanie z urządzeń do 
formowania składów pociągów, dostęp do urządzeń zaopatrzenia w paliwo, kosztów rezygnacji z tras itp. 
Różnicę w opłatach za dostęp do infrastruktury, wynikającą z wykorzystania taboru innego niż 
uzgodniony z Organizatorem, pokrywa Operator i nie stanowi to kosztu uwzględnianego w kalkulacji 
Rekompensaty. 
Prosimy o zmianę sformułowania „różnicę w opłatach…” na „wyższe koszty…”. Różnica może być w obie 
strony: wyższe lub niższe koszty, przy niższych kosztach zapis nie będzie miał sensu. 
Prosimy o doprecyzowanie, że niepokrywana jest ewentualne wyższa opłata (różnica) jako Ki, ale jest ona 
wliczana ogólnie jako koszt dla rekompensaty. 
 
Odpowiedź 62: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie punktu 1.1.1. ppkt. 1. 
 
Pytanie 63. OPZ pkt 40 – do zastanowienia czy zadajemy 
W związku z wymogiem podania ceny brutto w formularzu ofertowym prosimy o: 
1. Informację czy Zamawiający dysponuje Interpretacją podatkową w zakresie opodatkowania VAT 
Rekompensaty skonstruowanej w sposób opisany w OPZ? 
2. Potwierdzenie że w przypadku zmiany opodatkowania lub interpretacji w zakresie zastosowania 
podatku VAT różnica w opodatkowaniu w zakresie podatku VAT będzie pokryta przez Organizatora. 
 
Odpowiedź 63: 
Zamawiający nie dysponuje Interpretacją podatkową w zakresie opodatkowania VAT Rekompensaty 
skonstruowanej w sposób opisany w OPZ.  
 
Pytanie 64. Wzór umowy par. 5 ust 11 
Prosimy o informacje czy w przypadku kiedy Operator na bazie własnej Dokumentacji Systemu 
Utrzymania (będąc dysponentem pojazdów, Operatora DSU będzie wiążące) będzie musiał wykonać 



przeglądy P5 zamiast P4 na pojazdach Organizatora (względem danych podanych w załączniku nr 2  
do OPZ) lub w innych terminach niż wskazane to Organizator: 
- pokryje te dodatkowe koszty poza zawartą umową (np. przy wykorzystaniu funduszu kolejowego który 
to nie będzie pomniejszał rekompensaty) i jak w takiej sytuacji będą traktowane przeglądy na pojazdach 
SA123 wskazane jako P4 i P5? 
czy 
- Operator powinien wkalkulować te koszty w swoją ofertę a dane dotyczących przeglądów P4/P5 
pojazdów Organizatora podane w SWZ nie są wiążące? 
 
Odpowiedź 64: 
W przypadku gdy Wykonawca dysponuje własnym DSU, powinien wkalkulować koszty przeglądów 
P4/P5 w swoją ofertę, zaś dane dotyczące przeglądów P4/P5 pojazdów Organizatora winien oprzeć  
na posiadanej dokumentacji. 
 
Pytanie 65. SWZ 
W związku z planowanymi zamknięciami linii kolejowych w okresie trwania umowy (np. linii 201) prosimy 
o potwierdzenie, że komunikacja zastępcza będzie traktowana jako wykonana praca eksploatacyjna oraz, 
że komunikacja zastępcza może być wykonana zarówno innymi liniami kolejowymi niż wskazane  
w umowie (np. Wierzchucin-Laskowice Pomorskie - Maksymilianowo w przypadku zamknięcia odcinka 
Wierzchucin-Maksymilianowo) jak również jako zastępcza komunikacja Autobusowa. 
 
Odpowiedź 65: 
Zamawiający nie przewiduje traktowania Zastępczej Komunikacji Autobusowej jako dodatkowej pracy 
eksploatacyjnej. Uruchomienie Zastępczej Komunikacji Autobusowej na innych liniach, niż objęta 
remontem jest dopuszczalne o ile mieści się w dopuszczalnej pracy eksploatacyjnej przeznaczonej dla 
danego Pakietu.  
 
Pytanie 66. SWZ 
części V, pkt.1.2, ppkt.a1 Wykonawca wnosi o poprawienie ppkt. poprzez przywołanie aktualnego 
publikatora ustawy o transporcie kolejowym tj. Dz.U. 2021 poz. 1984 z późn. zm., 
 
Odpowiedź 66: 
Zamawiający dokonał aktualizacji publikatorów ustawy. 
 
Pytanie 67. SWZ 
część V, pkt.1.2, ppkt. a2 Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na: „posiada aktualny certyfikat 
bezpieczeństwa  warunkujący dopuszczenie Wnioskodawcy do  korzystania z infrastruktury kolejowej 
celem świadczenia usług objętych SWZ.” zgodnie z art. 17e ustawy o transporcie kolejowym. 
 
Odpowiedź 67: 

Zamawiający opublikuje odpowiedź na to pytanie 17.06.2022 r. 
 
Pytanie 68. SWZ 
części  VI, pkt. 4.1 ppkt 4.1.1  Wykonawca wnosi o poprawienie ppkt. poprzez  przywołanie aktualnego 
publikatora ustawy o transporcie kolejowym tj. Dz.U. 2021 poz. 1984 z późn. zm., 
 



Odpowiedź 68: 
Zamawiający dokonał aktualizacji publikatorów ustawy. 
 
Pytanie 69. SWZ 
część VI, pkt. 4.1 ppkt  4.1.2 Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na: „ aktualny certyfikat bezpieczeństwa  
warunkujący dopuszczenie do  korzystania z infrastruktury kolejowej celem świadczenia usług objętych 
SWZ.”  zgodnie z art. 17e ustawy o transporcie  kolejowym. 
 
Odpowiedź 69: 
 
Zamawiający opublikuje odpowiedź na to pytanie 17.06.2022 r. 
 
Pytanie 70. Wzór umowy 

Dot. Definicje pkt. 5 Wykonawca wnosi o poprawienie   w pkt. publikatora ustawy o transporcie 
kolejowym tj. na   Dz.U. 2021 poz. 1984 z późn. zm. 
 
Odpowiedź 70: 
Zamawiający dokonał aktualizacji publikatorów ustawy 
 
Pytanie 71. Wzór umowy 
Dot. Definicje pkt.  10 i pkt. 16  Do czasu zakończenia postępowania zamówieniowego i wyłonienia 
Operatora usługi, aplikantem upoważnionym do składania wniosków na zamówienie tras jest 
Zamawiający. Wnosimy o udzielenie odpowiedzi: 

− Czy Zamawiający dokonał zamówienia tras a jeżeli tak to wnosimy o przedstawienie założonego 
rozkładu jazdy pociągów? 

− Kto będzie ponosił odpowiedzialność, w pierwszym roku 2022/2023, za ofertę przewozową 
opracowaną w oparciu o złożone wnioski po terminie, tj. niezgodnie z Harmonogramem 
opracowania RRJ 2022/2023 r.   

 
Odpowiedź 71: 
Zamawiający nie dokonał zamówienia tras. W opinii Zamawiającego pytanie o odpowiedzialność za 
ofertę przewozową opracowaną w oparciu o złożone wnioski po terminie, tj. niezgodnie z 
Harmonogramem opracowania RRJ 2022/2023 r. jest bezprzedmiotowe. Wnioski do RRJ można składać 
m. in. w trybie indywidualnego rozkładu jazdy.  
 
Pytanie 72. Wzór umowy 
Dot. Definicje pkt. 15 Wykonawca wniosku o zmianę zapisu zdania 2 tj: „Wykonywanie Przewozów w 
formie Przewozów zastępczych – zarówno planowanej, jak i nieplanowanej –wpływa na wymiar Rocznej 
Pracy Eksploatacyjnej, która określana jest dla Przewozów wykonywanych pociągami oraz komunikacją 
zastępczą.” 
 
Odpowiedź 72: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie pkt 15 Definicji. 
 
Pytanie 73. Wzór umowy 
Dot. § 1, ust.3 Wykonawca wnosi o dodanie : 
po pkt. 1) dodać “oraz”,  
po pkt. 3) dodać  “lub”,  
dodać  pkt 4)  w brzmieniu: jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa –  ………………………… (ważnego: od 
…………………………………… r. do …………………………………. r.) 
Od dnia 31 października 2020 r. w miejsce certyfikatów bezpieczeństwa część A i część B przewoźnikowi 
kolejowemu wydawany  jest  jednolity certyfikat bezpieczeństwa. Niektórzy przewoźnicy posiadają 
wydane przed wdrożeniem IV pakietu kolejowego certyfikaty bezpieczeństwa część A i  część B  ważne 
max do 2025 r. 
 
Odpowiedź 73: 
§ 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 



„3. Operator oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do wykonywania działalności w zakresie 
wykonywania pasażerskich regionalnych przewozów kolejowych w rozumieniu Ustawy z o transporcie 
kolejowym, na podstawie: 
1) licencji nr ………………………………. z dnia …………………………. roku na wykonywanie kolejowych 
przewozów osób, udzielonej na czas nieokreślony/od ……………… do …………………. oraz, 
2) certyfikatu bezpieczeństwa Część A – Numer Identyfikacyjny UE – ………………………… (ważnego:  
od …………………………………… r. do …………………………………. r.) 
3) certyfikatu bezpieczeństwa Część B – Numer Identyfikacyjny UE – PL……………… (ważnego:  
od ……………………………… r. do ……………………………….. r., lub 
4) jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa –  ………………………… (ważnego: od …………………………………… r. 
do …………………………………. r.).” 
 
Pytanie 74. Wzór umowy 
Do § 2 ust. 5. zapis ogranicza przedmiot zamówienia, narusza art. 4 ust.1 rozporządzenia 1370,art 99 
ust.1 Pzp.  Wykonawca wnioskuje o dodanie zapisu, że zmiany będą wprowadzone aneksem do umowy.  
Dodatkowo Wykonawca wnosi  o wyjaśnienie czy w sytuacji zamknięcia linii kolejowej lub jej części przez 
zarządcę infrastruktury lub inny organ do tego uprawniony nastąpi zawsze zmniejszenie wielkości 
założonej pracy eksploatacyjnej czy wystąpi konieczność uruchomienia komunikacji zastępczej –  
w odniesieniu do definicji pkt 15. 
 
Odpowiedź 74: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 2 ust. 5 wzoru umowy. Wykonawca jest zobowiązany do 
uruchomienia Przewozu zastępczego, chyba, że strony umowy postanowią inaczej.  
 
Pytanie 75. Wzór umowy 
Dot. § 2 ust. 9 Wykonawca wnosi o doprecyzowanie terminu zawarcia aneksów. We wzorze Umowy 
brak sprecyzowanych terminów np. w jakim terminie Organizator dokonuje akceptacji Projektu Rozkładu 
Jazdy. 
 
Odpowiedź 75: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 2 ust. 9 wzoru umowy. 
 
Pytanie 76. Wzór umowy 
Dot. § 4 ust. 1 pkt. 8  ostatnie zdanie wskazano błędnie ust. 6 lit a) -d) powinno być ust. 7 lit a)-d) 
 
 
Odpowiedź 76: 
§ 4 ust. 1 pkt. 8 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „Wskaźnik punktualności obliczany będzie  
w okresach kwartalnych wskazanych w definicji Okresu Rozliczeniowego (ust. 7 lit a)-d))”. 
 
Pytanie 77. Wzór umowy 
Dot. § 4 ust. 1 pkt 8 wzór na obliczenie wskaźnika punktualności: Wykonawca wnosi o zmianę wzoru na 
obliczenie wskaźnika punktualności. Zastosowany w § 4 ust. 1 pkt 8 wzór na obliczenie wskaźnika 
punktualności w porównaniu ze wzorem stosowanym dotychczas w Umowach PSC powoduje obniżenie 
wysokości wskaźnika punktualności, a co za tym idzie zwiększa różnicę pomiędzy założonym 
wskaźnikiem 95 % a rzeczywistym wskaźnikiem punktualności i zawyża karę za brak punktualności. 
Ponadto, zastosowane symbole we wzorze w § 4 ust. 1 pkt 8 nie są spójne z symbolami w załączniku nr 
9 do wzoru umowy, a dotyczą tego samego zagadnienia. W załączniku nr 9 pod tabelą 1 znajduje się 
legenda zawierająca Oznaczenia wymagane do stosowania przy sporządzaniu raportu o punktualności 
kursowania pociągów oraz o wykonanej pracy eksploatacyjnej: 
P - Pociąg kursował zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy lub był opóźniony do 7 minut, 
S - Pociąg opóźniony z winy Operatora, 
O - Pociąg opóźniony z przyczyn niezależnych od Operatora. 
Stosując te oznaczenia wnosimy o następujący zapis wzoru: 
              WP = [(P+O)/(P+O+S)] x 100% 
 
Odpowiedź 77: 
Zamawiający modyfikuje wzór na obliczenie wskaźnika punktualności, który otrzymuje brzmienie: 



„WP = [(P+O)/(P+O+S)] x 100%” 
 
Pytanie 78. Wzór umowy 
Dot. § 4 ust. 8  “Pojazdy niespełniające wymagań, o których mowa w ust. 4, 5 i 6 winny zostać do nich 
dostosowane w ciągu 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi przewozowej”. Wykonawca 
wnioskuje o  zmianę zapisu okresu dostosowania z 24 miesięcy na 48 miesięcy. 
 
Odpowiedź 78: 
§ 4 ust. 8 otrzymuje brzmienie “8. Pojazdy niespełniające wymagań, o których mowa w ust. 4, 5 i 6 winny 
zostać do nich dostosowane w ciągu 30 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi przewozowej”. 
 
Pytanie 79. Wzór umowy 
Dot. § 4 ust. 10 Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisu drugiego zdania na:  „Zestawienie pociągu 
zostanie określone po przedstawieniu przez Organizatora  wielkości potoków pasażerów w określonej 
relacji.” 
 
Odpowiedź 79: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 4 ust. 10 wzoru umowy. 
 
Pytanie 80. Wzór umowy 
Dot.  § 4 ust. 19 Wykonawca wnosi o udzielenie informacji z jakiej przyczyny zmienia się obszar 
obowiązywania Taryfy województwa i czy było to konsultowane z organizatorami województw 
ościennych. Aktualnie taryfa województwa obowiązuje do następujących stacji: Rutkowice (wydłużenie 
w nowej umowie do stacji Kutno), Sierpc, Jabłonowo Pomorskie, Twarda Góra (wydłużenie do stacji 
Smętowo), Wyrzysk-Osiek, Mogilno (wydłużenie do stacji Gniezno), Chojnice, Czersk. 
 
Odpowiedź 80: 
Zamawiający, jako organizator transportu w rozumieniu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 
może uruchamiać połączenia do województw ościennych do 30 km wgłąb województwa ościennego. 
Powyższe nie wymaga konsultacji z organizatorami transportu w województwach ościennych. W celu 
rozwiania wątpliwości, Zamawiający informuje, że obowiązek stosowania taryfy dotyczy wyłącznie 
pociągów, które zostaną objęte umowami z Zamawiajacym.    
 
Pytanie 81. Wzór umowy 
Dot. § 4 ust. 20 pkt 2)  Wykonawca wnosi o wykreślenie pkt. z uwagi na fakt, że informacje o kosztach 
realizacji pracy eksploatacyjnej są znane Wykonawcy po ich rozliczeniu tj. na koniec miesiąca po miesiącu 
w którym koszt został poniesiony, a termin wskazany w ust. 20 może być zbyt krótki na przedstawienie 
wymaganych informacji. 
 
Odpowiedź 81: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 4 ust. 20 wzoru umowy. Oczywistym jest dla Zamawiającego,  
że Wykonawca nie jest w stanie przekazać danych, których w danym momencie nie posiada. 
 
Pytanie 82. Wzór umowy 
Dot.  § 4 ust. 20  oraz § 4 ust. 34 Jaka jest podstawa domniemania, że dane przedkładane przez Operatora 
w dokumentach wg załączników do umowy nie stanowią jego tajemnicy przedsiębiorstwa? 
 
Odpowiedź 82: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie par. 4 ust 20 oraz ust. 34 Umowy. 
 
Tajemnicą przedsiębiorstwa jest każda informacja, która posiada wartość gospodarczą i nie jest łatwo 
dostępna lub powszechnie znana przez osoby które zwykle zajmują się takim rodzajem informacji. 
Zamawiający określa minimalną i maksymalną wielkość pracy eksploatacyjnej. Dane określone w umowie 
mają dla Zamawiającego wartość statystyczną, której Wykonawcy oczekują przy zawieraniu kolejnych 
umów dodatkowo są niezbędne przy planowaniu budżetu województwa jak i wykonywania ustawowych 
obowiązków województwa jako organizatora publicznego transportu zbiorowego. Zamówienie będące 
przedmiotem niniejszego postepowania realizowane jest ze środków publicznych  w związku z czym 



Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do badania efektywności realizacji tego zadania a ponadto 
ciąży na nim obowiązek informacyjny o efektywności wydatkowania środków publicznych. 
W opinii Organizatora są to dane znane podmiotom realizującym analogiczne usługi dlatego nie mogą 
stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa. 
 
Pytanie 83. Wzór umowy 
Dot. § 4 ust. 34 Jaki jest sens dyspozycji określonej w § 4 ust. 34 zdanie 1, umożliwiającej operatorowi 
zastrzeżenie wybranych informacji przekazywanych organizatorowi jako tajemnicy przedsiębiorstwa 
wobec sprzecznej normy ujętej w tymże zapisie (§ 4 ust. 34) w zdaniu 2. 
Jak już określono, kompetencję nadawania waloru tajemnicy przedsiębiorstwa w wygenerowanych przez 
Operatora dokumentach posiada wyłącznie przedsiębiorca, będący także operatorem przewozów 
kolejowych. Kompetencja, jak już wskazano, nie może prowadzić do nadużycia poprzez swobodne 
uznanie określonej informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, ale powinna wskazywać wprost  
na przesłanki określone w definicji legalnej tajemnicy przedsiębiorstwa oraz wskazywać na konkretne 
zagrożenia kryjące się za ujawnieniem niektórych informacji. Szczegółowo zostało to opisane w punkcie 
wyżej. 
 
Odpowiedź 83: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 4 ust. 34 wzoru umowy. 
 
Pytanie 84. Wzór umowy 
Dot. § 4 ust. 34 Na jakiej podstawie Organizator przewozów uzurpuje sobie prawo do wskazywania 
zakresu tajemnicy przedsiębiorstwa operatora i czy próby wywierania wpływu na Operatora 
uwzględniają interes zarówno przedsiębiorstwa jak i organizatora, pozostającego jego akcjonariuszem?  
Należy wskazać na odpowiedzialność karną wynikającą z ujawnienia tajemnicy przedsiębiorcy, określoną 
w art. 23 ust. 1-3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ujawnienie informacji będących 
tajemnicą przedsiębiorstwa godzi w interesy tego przedsiębiorstwa i stanowi czyn nieuczciwej 
konkurencji. 
 
Odpowiedź 84: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 4 ust. 34 wzoru umowy. Zamawiający zna obowiązujący porządek 
prawny, w tym ma świadomość o odpowiedzialności karnej wynikającej z udostępniania informacji 
będących tajemnicą przedsiębiorstwa.  
 
Pytanie 85. Wzór umowy 
Dot. § 4 ust. 22 i 23  – Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisów ponieważ ustępy te zawierają 
sprzeczne zapisy, gdyż z ust. 22 wynika, że Operator może zlecić podwykonawcom wykonywanie części 
przewozów jedynie po uzyskaniu zgody Organizatora a z ust. 23 wynika, że dopiero podwykonawstwo 
w zakresie większym niż 30 % Rocznej Pracy Eksploatacyjnej wymaga zgody Organizatora. 
 
Odpowiedź 85: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 4 ust. 22 i 23 wzoru umowy. Zlecenie podwykonawcom części 
przewozów (zarówno poniżej jak i w zakresie większym niż 30% rocznej pracy eksploatacyjnej) wymaga 
zgody Zamawiającego.  
 
Pytanie 86. Wzór umowy 
 
Dot. § 4 ust. 32 Wykonawca wnosi o zmianę zapisu w zdaniu drugim – po słowach „ z ramienia …….” 
zamiast słowa „Organizatora” powinno być „Operatora”. W obecnym brzmieniu zapis nie ma sensu bo to 
Operator zatrudnia pracowników i podwykonawców przy wykonaniu Przedmiotu Umowy. 
 
Odpowiedź 86: 
§ 4 ust. 32 otrzymuje brzmienie: „32. Organizator ma prawo do kontroli spełnienia przez Operatora 
wymagań, o których mowa w ust. 30, poprzez zbadanie rzeczywistych warunków zatrudnienia, w tym na 
miejscu wykonywania czynności. Operator zapewnia Organizatorowi możliwość przeprowadzenia 
identyfikacji pracowników wykonujących przedmiot Umowy z ramienia Operatora i jego ewentualnych 
Podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Organizator ma prawo żądać 
przedstawienia do wglądu niezbędnych dokumentów w tym zakresie, w tym umów o pracę. Ponadto 



Organizator jest uprawniony do zebrania od pracowników oświadczeń w przedmiocie posiadania 
zawartych umów o pracę. Organizator może również zwracać się do Państwowej Inspekcji Pracy celem 
weryfikacji zatrudnienia pracowników realizujących przedmiot zamówienia, w szczególności  
w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy i wymogów 
wynikających z niniejszej Umowy przez Operatora i/lub podwykonawców.” 
 
Pytanie 87. Wzór umowy 
Dot. § 5 ust 3. Umowy Zamawiający nie określił trybu postępowania w sytuacji gdy Operator nie odbierze 
przedmiotu udostępnienia (pojazdu). Operator przewiduje, że może dojść do takiej sytuacji jeżeli w 
trakcie odbioru zostaną ujawnione istotne usterki i uszkodzenia, których Zamawiający nie zawarł  w 
dokumencie audytu pojazdów. Wykonawca wnosi o uzupełnienie postanowień umowy o stosowne 
zapisy. 
 
Odpowiedź 87: 
Zamawiający nie dopuszcza odmowy przyjęcia przez Wykonawcę przedmiotów udostępnienia.  
 
Pytanie 88. Wzór umowy 
Dot. §5 ust. 8 Czy zamawiający uzupełni wykaz o dokumentację systemu utrzymania (DSU), która jest 
podstawowym dokumentem określającym cykle i zakres utrzymania pojazdów kolejowych? Zamawiający 
w §5 ust. 19 sam wskazuje wymóg utrzymania pojazdów zgodnie z DSU. Brak DSU wyklucza możliwość 
realizacji tego postanowienia. 
 
Odpowiedź 88: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 5 ust. 8 wzoru umowy. 
 
Pytanie 89. Wzór umowy 
Dot. § 5 ust. 10 Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na : „ Od momentu odbioru Operator ponosi pełną 
odpowiedzialność za powstałe z jego winy zniszczenie, uszkodzenia lub zmniejszenie wartości 
przedmiotu udostępnienia i przechodzą na niego, w tym zakresie ryzyka związane z jego używaniem.” 
 
Odpowiedź 89: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 5 ust. 10 wzoru umowy. 
 
Pytanie 90. Wzór umowy 
Dot. §5 ust. 22 i 23 Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu  z 7 do 14 dni oraz o uzupełnienie zapisu 
ust. 22 – terminy audytu technicznego powinien zostać uzgodniony z Operatorem w taki sposób aby nie 
zaburzyć realizacji procesu przewozowego. 
 
Odpowiedź 90: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 5 ust. 22 i 23 wzoru umowy. W opinii Zamawiającego, termin 7-
dniowy nie zaburza realizacji procesu przewozowego.  
 
Pytanie 91. Wzór umowy 
Dot. § 5 ust.26 Wykonawca wnioskuje o dodanie dodatkowego zapisu. „Zwiększenie wartości 
przedmiotu udostępnienia spowoduje zwiększenie rekompensaty o tą wartość.” 
 
Odpowiedź 91: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 5 ust. 26 wzoru umowy. 
 
Pytanie 92. Wzór umowy 
Dot. § 5 ust. 27-31  niedookreślone zapisy o modernizacji nie mogą być zawarte w umowie. Brak 
możliwości kalkulacji takowych modernizacji. Ponadto nie występują one w przedmiocie zamówienia.  
Wykonawca wnosi o wykreślenie powyższych ust. Brak precyzyjnych zapisów dotyczących modernizacji 
uniemożliwia właściwe skalkulowanie oferty oraz uwzględnienie ryzyk z tym związanych 
 
Odpowiedź 92: 
§ 5 ust 28 otrzymuje brzmienie: „28. W przypadku zamiaru wprowadzenia w/w modyfikacji, Operator 
uzgodni z Organizatorem zakres modyfikacji przedmiotów udostępnienia oraz dokumentacji, a także 



każdorazowo, gdy wynika to z przepisów krajowych i wspólnotowych, dokona oceny proponowanej 
zmiany i przedłoży wyniki Organizatorowi, celem uzyskania zgody na przeprowadzenie modyfikacji.  
W przypadku modernizacji wymaganych obligatoryjnymi zaleceniami Państwowej Komisji Badania 
Wypadków Kolejowych Operator informuje Organizatora o tym fakcie najpóźniej na 14 dni  
od otrzymania zaleceń; w celu przeprowadzenia modyfikacji przeprowadza się procedurę opisaną  
w zdaniu pierwszym.” 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 5 ust. 27, 29-31 wzoru umowy. 
 
Pytanie 93. Wzór umowy 
Dot. § 5 ust.32 Wykonawca wnioskuje o dopisanie zdania. Jeśli zmiany w dokumentacji inicjowane przez 
Organizatora będą wiązały się z ponoszeniem dodatkowych kosztów przez Wykonawcę muszą być 
uwzględnione w kosztach niezależnych oraz wprowadzone aneksem. 
 
Odpowiedź 93: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 5 ust. 32 wzoru umowy. Zamawiający zwraca uwagę, że we 
wzorze umowy i załącznikach nie ma mowy o kosztach niezależnych. 
 
Pytanie 94. Wzór umowy 
Dot. § 5 ust. 38  Wykonawca wnosi o poprawienie w zdaniu drugim – zamiast frazy „z dniem doręczenia 
Zamawiającemu….” powinno być „z dniem doręczenia Operatorowi…..”. 
 
Odpowiedź 94: 
§ 5 ust. 38  otrzymuje brzmienie: „38. Zapłata należności wynikającej z wystawionej faktury będzie 
regulowana przelewem, na rachunek bankowy nr ………………….., a w przypadku jego zmiany, Organizator 
zobowiązany jest do złożenia  Operatorowi oświadczenia podpisanego zgodnie z reprezentacją, w którym 
wskazany zostanie nowy numer rachunku bankowego. Zmiana rachunku bankowego nie będzie 
wymagała  aneksu do umowy. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany w treści umowy będzie 
się różnił od rachunku bankowego wskazanego na fakturze, bieg terminu płatności rozpocznie się 
najwcześniej z dniem doręczenia Organizatorowi oświadczenia, o którym mowa powyżej.” 
 
Pytanie 95. Wzór umowy 
Dot. § 5 ust. 48 Wobec brzmienia zapisu § 5 ust 48  oraz wyspecyfikowania w nim wskazanych ryzyk od 
jakich winien być ubezpieczony tabor wnosimy o zmianę zapisu. Przedmiotowy wniosek podyktowany 
jest okolicznością doprecyzowania systemu ubezpieczenia do wymaganych przez Organizatora ryzyk 
ubezpieczeniowych   w zakresie ubezpieczenia casco taboru kolejowego. Ubezpieczenie casco obejmuje 
ochroną ubezpieczeniową wskazane w umowie ubezpieczenia ryzyka. W konsekwencji przedmiotowa 
zmiana spowoduje odniesienie się do prawidłowego systemu ubezpieczenia.  
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na: „Wykonawca ubezpieczy przedmiot udostępnienia w zakresie 
ubezpieczenia casco taboru kolejowego, które obejmie w szczególności szkody na ubezpieczonym 
pojeździe wynikające z wypadku, pożaru, wyładowań atmosferycznych, burzy, gradobicia, powodzi, 
wykolejenia, błędów obsługi, a także w ramach dostępnych rynkowo limitów odpowiedzialności 
uszkodzeń wewnętrznych na skutek awarii maszynowych – strat spowodowanych nagłymi i 
przypadkowymi uszkodzeniami silnika, uszkodzeń wynikających ze zwarć, poluzowanych części, 
niedostatecznego smarowania. Wartość odszkodowania za całkowite zniszczenie lub utratę przedmiotu 
udostępnienia Organizatora, winno odpowiadać wartości rzeczywistej przedmiotu udostępnienia z dnia 
szkody.” 
 
Odpowiedź 95: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 5 ust. 48 wzoru umowy. 
 
Pytanie 96. Wzór umowy 
Dot. § 5 ust. 50 Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na: „Kopie polis OC i casco lub certyfikaty 
ubezpieczenia OC i casco potwierdzające udzielenie ochrony ubezpieczeniowej na warunkach 
wymaganych Umową będą dostarczane Organizatorowi.” 
Uzasadnienie:  Certyfikaty ubezpieczeniowe są powszechnie akceptowanymi dokumentami 
potwierdzającymi ochronę ubezpieczeniową, w związku z czym Wykonawca wnioskuje  o ich 
uwzględnienie w zakresie potwierdzenia obowiązku ubezpieczenia. 
 



Odpowiedź 96: 
§ 5 ust. 50  otrzymuje brzmienie: „50. Kopie polis OC i casco lub certyfikaty ubezpieczenia OC i casco 
oraz ogólne warunki ubezpieczenia potwierdzające udzielenie ochrony ubezpieczeniowej na warunkach 
wymaganych Umową będą dostarczane Organizatorowi.” 
 
Pytanie 97. Wzór umowy 
Dot. § 5 ust. 51 Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na: „W razie zajścia zdarzenia szkodowego, które 
może być objęte odpowiedzialnością ubezpieczyciela Operator jest zobowiązany, niezależnie  
od wypełnienia wszelkich obowiązków wynikających z Umowy ubezpieczenia i ogólnych warunków 
ubezpieczenia, zawiadomić telefonicznie i pisemnie Organizatora Przewozów. Organizator upoważnia 
Operatora do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, składania oświadczeń związanych z 
dochodzeniem odszkodowań z tytułu szkód powstałych w pojazdach oraz  odbioru odszkodowania 
zarówno od ubezpieczyciela jak i sprawcy szkody. Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim 
uprawnia Operatora do udzielania dalszych pełnomocnictw, w tym pełnomocnictw procesowych, a także 
nie gaśnie z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.”  
Uzasadnienie:  Celem wnioskowanej modyfikacji jest wprowadzenie regulacji potwierdzającej 
umocowanie Operatora do działania w imieniu Organizatora (właściciela pojazdów) w zakresie 
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od ubezpieczyciela jak i sprawcy szkody. 
 
Odpowiedź 97: 
§ 5 ust. 51  otrzymuje brzmienie: „51. W razie zajścia okoliczności, które mogą być objęte 
odpowiedzialnością ubezpieczyciela Operator jest zobowiązany, niezależnie od wypełnienia wszelkich 
obowiązków wynikających z Umowy ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia, zawiadomić 
telefonicznie i pisemnie Organizatora Przewozów. Organizator upoważnia Operatora do dochodzenia 
roszczeń odszkodowawczych, składania oświadczeń związanych z dochodzeniem odszkodowań z tytułu 
szkód powstałych w pojazdach oraz  odbioru odszkodowania zarówno od ubezpieczyciela jak i sprawcy 
szkody. Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim uprawnia Operatora do udzielania dalszych 
pełnomocnictw, w tym pełnomocnictw procesowych, a także nie gaśnie z chwilą wygaśnięcia lub 
rozwiązania Umowy. 
 
Pytanie 98. Wzór umowy 
Dot. § 5 ust. 57 Wykonawca wnosi aby przy zwrocie przedmiotu udostępnienia wszystkie dokumenty 
towarzyszące były przekazywane przez Operatora w wersji elektronicznej czyli tak samo jak ma to mieć 
miejsce przy przekazywaniu przedmiotu udostępnienia przez Organizatora ( ust. 9 ).   
 
Odpowiedź 98: 
§ 5 ust. 57  otrzymuje brzmienie: „57.W przypadku zwrotu przedmiotu udostępnienia po zakończeniu 
Umowy wraz z przedmiotem udostępnienia Operator przekazuje Organizatorowi w wersji elektronicznej 
następującą dokumentację: 
1) warunki techniczne wykonania i odbioru; 
2) dokumentację techniczno-ruchową; 
3) aktualne świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego; 
4) aktualne świadectwa sprawności technicznej; 
5) książki pojazdu i karty pokładowe; 
6) dokumentację dozorową zespołów i podzespołów podlegających dozorowi Transportowego 
Dozoru Technicznego.” 
 
Pytanie 99. Wzór umowy 
Dot. § 5 ust. 59 Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu lub zmianę treści na: „Organizator może 
zaproponować przekazanie dodatkowego taboru Operatorowi (w formie  użyczenia) jednak Operator nie 
będzie zobowiązany do jego przyjęcia na warunkach Umowy.  “Przyjęcie dodatkowego taboru przez 
Operatora w przypadku gdy nie będzie go potrzebował wiąże się z dodatkowymi kosztami, np. 
ubezpieczeniem, ponoszeniem kosztów utrzymania własnego taboru dedykowanego do obsługi oferty. 
 
Odpowiedź 99: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 5 ust. 59 wzoru umowy. 
 



Pytanie 100. Wzór umowy 
Do § 5 ust. 60-66 zapisy do likwidacji w związku z likwidacją zapisu ust. 59. 
 
Odpowiedź 100: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 5 ust. 60-66 wzoru umowy. 
 
Pytanie 101. Wzór umowy 
Dot. §5 ust. 67 pkt 2) Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu w całości. Uzasadnienie – zbędna praca 
administracyjna, ponieważ jest opracowany harmonogram, o którym mowa w § 5 ust. 67 pkt 1), a cały 
koszt przeglądu po stronie Operatora. Słuszny byłby zapis gdyby Organizator planował koszty przeglądu 
na następny rok budżetowy. 
 
Odpowiedź 101: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 5 ust. 67 wzoru umowy. 
 
Pytanie 102. Wzór umowy 
Dot. §5 ust. 67 pkt 3) Zapis niezasadny – zakres przeglądu P4 lub P5 wynika z DSU. W poprzednich 
pytaniach wskazano, że kwestia DSU jako podstawowego dokumentu utrzymania pojazdu leży w gestii 
właściciela pojazdu, tj. Zamawiającego. Wykonawca wnosi o wykreślenie powyższego pkt. 
 
Odpowiedź 102: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 5 ust. 67 wzoru umowy. 
 
 
Pytanie 103. Wzór umowy 
Dot. §5 ust. 67 pkt 4) „po otrzymaniu danych o których mowa w pkt. 2 i 3 oraz w przypadku powzięcia 
przez Organizatora wątpliwości co do zakresu przeprowadzenia przeglądu, Organizator ma możliwość 
przeprowadzenia audytu na przedmiocie udostępnienia, celem uzasadnienia konieczności 
przeprowadzenia poziomu utrzymania 4 i 5 oraz określenia jego faktycznego zakresu (…)  . Ustalenia 
audytora są wiążące dla stron”.  
Wykonawca wskazuje na niespójność z zapisem § 5 ust. 19. w którym to “Operator zobowiązany  jest do 
utrzymania przedmiotów udostępnienia zgodnie z obowiązującą zatwierdzoną dokumentacją systemu 
utrzymania, dokumentacją techniczno-ruchową…” 
Wykonawca wnosi o wykreślenie ostatniego zdania pkt 4 “Ustalenia audytora są wiążące dla stron” oraz 
o dookreślenie:    

− czy audytor ma prawo do zmian w zapisach DSU i DTR w zakresie niewykonania określonych w 
tych dokumentach czynności przeglądowych? 

− czy audytor, gdy ustali, odstąpienie od wykonania czynności przeglądowych, które mają 
bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo, to ustalenia są wiążące dla stron? 

− kto będzie ponosił, Organizator czy Operator, odpowiedzialność za bezpieczeństwo w ruchu 
lądowym w przypadku, gdy audytor uzna, że nie należy wykonać czynności przeglądowych 
wskazanych w dokumentacjach DSU i DTR pojazdu, zespołów i podzespołów? 

− co w przypadku, kiedy Operator nie zgodzi się, co do stanowiska audytora i będzie miał odrębne 
zdanie (oparte na wieloletnim doświadczeniu), że odstąpienie od zakresu przeglądu zgodnego z 
DSU i DTR będzie miało wpływ na zaniżenie poziomu bezpieczeństwa w eksploatacji 
pojazdu/ów? 

− co w przypadku, gdy w toku prac przeglądowych w zespole, podzespole stwierdzona zostanie 
usterka lub praca niezgodna z DRT zespołu, podzespołu, po ustaleniach audytora, który tych 
nieprawidłowości nie stwierdził? 

 
Odpowiedź 103: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 5 ust. 67 wzoru umowy. Odpowiedzialność za ewentualne szkody 
spowodowane zastosowaniem się do ustaleń audytu leży pod stronie Zamawiającego. 
 
Pytanie 104. Wzór umowy 
Dot. §5 ust. 67 pkt.5 Wykonawca wnosi o wykreślenie całego punktu ponieważ zamawiający  
na podstawie przeprowadzonego audytu nie może podejmować decyzji o konieczności przeprowadzenia 
przeglądu danego poziomu utrzymania, decyduje o tym dokument wyższej rangi, jakim jest DSU. 



 
Odpowiedź 104: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 5 ust. 67 wzoru umowy. 
 
Pytanie 105. Wzór umowy 
Dot. § 5 Wykonawca wnosi o dodanie ust. o treści: „ Operator oświadcza, że posiada status dużego 
przedsiębiorcy, zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku I Rozporządzenia Komisji (UE)  
nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1 z późn. 
zm.).” 
 
Odpowiedź 105: 
Zamawiający nie przewiduje dodania wnioskowanego postanowienia. 
 
Pytanie 106. Wzór umowy 
Dot. § 6 ust.4  Wykonawca wnioskuje o wykreślenie ust. 4.  Koszty za dostęp i korzystanie z torów 
postojowych oraz punktów utrzymania pojazdów  kolejowych, dostęp i korzystanie z urządzeń do 
formowania składów pociągów, dostęp do urządzeń  zaopatrzenia w paliwo ponoszone są przez 
Operatora i kalkulowane są w kosztach eksploatacyjnych i nie mogą być usunięte z rekompensaty. 
 
Odpowiedź 106: 
§ 6 ust.4 otrzymuje brzmienie: „6. Organizator rekompensuje podstawowy koszt dostępu  
do infrastruktury w kwocie rzeczywistej netto, bez podatku VAT, związany wyłącznie z wykonywaniem 
przewozów pociągami objętymi Umową – koszt dodatkowy – infrastruktura. Rekompensata obejmuje 
opłatę za realizację przejazdów w ramach rozkładu jazdy pociągów. Rekompensacie nie podlegają opłaty 
za dostęp do infrastruktury kolejowej wynikający z potrzeb technologicznych Operatora, obejmujące  
np. dostęp i korzystanie z torów postojowych oraz punktów utrzymania pojazdów kolejowych, dostęp  
i korzystanie z urządzeń do formowania składów pociągów, dostęp do urządzeń zaopatrzenia w paliwo 
itp. – składniki te winy być wliczone w Stawkę rekompensaty. Różnicę w opłatach za dostęp  
do infrastruktury, wynikającą z wykorzystania taboru innego niż uzgodniony z Organizatorem, pokrywa 
Operator. 
 
Pytanie 107. Wzór umowy 
Dot. § 6 ust. 7 Wykonawca wnosi o dodanie na końcu zdania: „lub większa od zaplanowanej zaliczki.”.  
Każda ewentualna zmiana Rekompensaty (zarówno zmniejszenie jak i zwiększenie) powinna wiązać się  
z ponownym przeliczeniem zaliczek. 
 
Odpowiedź 107: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 6 ust. 7 wzoru umowy. W przypadku jeżeli w wyniku 
wprowadzonych zmian do Umowy planowana wielkość Rekompensaty byłaby większa od zaplanowanej 
zaliczki, pozostała część zaliczki na poczet Rekompensaty zostanie wypłacona Wykonawcy na podstawie 
postanowień § 6 ust. 12 i dalszych.   
 
Pytanie 108. Wzór umowy 
Dot. § 6 ust. 12 Załącznik nr 9 zawiera pozycje kosztowe (dostęp do infrastruktury oraz k. opłaty 
dworcowej infrastruktury), które w związku z terminem rozliczenia kosztów nie będą możliwe do 
uzupełnienia w podanych zakresach czasowych. Wykonawca wnioskuje o wydłużenie  rozliczenia za IV 
kw. do 15 lutego roku następnego. 
-Dodatkowo Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w związku z tym faktem wstępne rozliczenie kosztów 
dodatkowych ma się odbywać wg planu? Czy też właściwym byłoby dodanie oddzielnego załącznika 
przedstawiającego te koszty? Z uwagi na terminy kwartalnych raportów informacyjnych (miesiąc  
po przekazaniu raportu punktualności) propozycja wykreślenia z zał. 9 (raport punktualności) pozycji 
kosztowych.  
-Ponadto z czego wynika skrócenie terminu przekazania raportu punktualności za IV kwartał? 
Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu, tj. za czwarty kwartał – do 15 lutego roku następnego. 
 



Odpowiedź 108: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 6 ust. 12 wzoru umowy. Termin rozliczenia IV kwartału wynika z 
konieczności rozliczenia dotacji celowej za rok poprzedni do 31 stycznia roku następującego po roku, 
którego dotyczy dotacja. 
 
Pytanie 109. Wzór umowy 
Dot. § 6 ust. 13 Wykonawca wnosi o usunięcie załącznik nr 10 do umowy i powyższy ustęp umowy. 
Zapis zawiera przekazywanie informacyjne szczegółowych danych kosztowych, które nie wpływają  
na realizację umowy w trybie przetargowym, a są informacjami stanowiącymi tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 
 
Odpowiedź 109: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 6 ust. 13 wzoru umowy. 
 
Pytanie 110. Wzór umowy 
Dot. § 6 ust. 14 Wykonawca wnosi o dodanie we wzorze składnika “+ Kp” gdzie: Kp - [koszt dodatkowy 
- paliwo] - koszt netto (bez podatku VAT) wynikający z kosztu zakupu paliwa, które zostało zużyta na 
potrzeby realizacji przewozów pociągami objętymi niniejszą umową. Opłata rozliczana jest na podstawie 
rzeczywiście poniesionych kosztów.”  
Wykonawca wnosi również o dodanie w opisie dla Pe –[Praca eksploatacyjna] rzeczywista praca 
eksploatacyjna wykonana pociągiem oraz komunikacją zastępczą 
 
Odpowiedź 110: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 6 ust. 14 wzoru umowy. 
 
Pytanie 111. Wzór umowy 
Dot.  § 6 ust. 14 Wykonawca wnosi o dodanie we wzorze składnika “+ Ke” gdzie: Ke - [koszt dodatkowy 
- energia] - koszt netto (bez podatku VAT) wynikający z kosztu sprzedaży energii elektrycznej i usługi jej 
dystrybucji, która została zużyta na potrzeby realizacji przewozów pociągami objętymi niniejszą umową. 
Opłata rozliczana jest na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów.” 
 § 6 § ust. 14 (legenda do wzoru)  
„Ki – [koszt dodatkowy – infrastruktura] – koszt netto (bez podatku VAT) pobierany przez zarządcę 
infrastruktury - podstawowy koszt dostępu do infrastruktury kolejowej, za realizację przejazdów 
pociągiem o danym zestawieniu, na danym odcinku linii, w danym okresie w ramach założonego rozkładu 
jazdy pociągów. Opłata nie podle rozliczana na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów.” – 
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie ostatniego zdania cytatu. 
 
Odpowiedź 111: 
Zamawiający doprecyzowuje objaśnienie parametru Ki, które na stronie 3 Załącznika nr 11 do umowy  
oraz w § 6 ust. 14 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 
„Ki – [koszt dodatkowy – infrastruktura] – koszt netto (bez podatku VAT) pobierany przez zarządcę 
infrastruktury - podstawowy koszt dostępu do infrastruktury kolejowej, za realizację przejazdów 
pociągiem o danym zestawieniu, na danym odcinku linii, w danym okresie w ramach założonego rozkładu 
jazdy pociągów, rozliczany na podstawie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii faktur, 
wystawionych przez zarządcę infrastruktury. 
Pozostałe postanowienia § 6 ust. 14 pozostają bez zmian.  
 
Pytanie 112. Wzór umowy 
Dot. § 6 ust. 16 Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu. Z wzoru umowy wynika, że Organizator będzie 
miał prawo do potrącenia naliczonych kar z bieżących wypłat zaliczek na poczet rekompensaty. Zapis ten 
jest niekorzystny dla Operatora pod względem jego płynności finansowej. Ponadto, z treści zapisu 
wynika, że będą mogły być potrącone wszelkie naliczone kary, również te, które nie zostały uzgodnione 
i zaakceptowane przez Operatora. 
 
Odpowiedź 112: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 6 ust. 16 wzoru umowy w przedmiocie pytania. Jednocześnie 
dokonuje się korekty omyłki pisarskiej w związku z czym § 6 ust. 16 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 
„16. Organizator zastrzega sobie prawo potrącenia kar naliczonych na podstawie § 8 ust. 2, ust. 7 i ust. 8 



z zaliczek na poczet Rekompensaty, o której mowa w ust. 14. W przypadku braku możliwości dokonania 
ww. potrącenia, Organizator wystawi notę obciążeniową na rzecz Operatora tyt. kar o których mowa w 
niniejszym ustępie.” 
 
Pytanie 113. Wzór umowy 
Dot. § 6 ust. 17  „[…] W toku rozliczenia finansowego uwzględnione będą koszty dodatkowe - Fundusz 
Kolejowy, przychód nieosiągnięty lub bodziec motywacyjny, tj. 60% przychodu dodatkowego.” 
Nie zostały wymienione wszystkie koszty dodatkowe, tj. dworce i infrastruktura. Wykonawca wnioskuje 
o ich uwzględnienie w powyższym ust.  
Jaka jest ostateczna wartość % przychodu dodatkowego? Wartość 60% dla Operatora jest niezgodna  
z zał. nr 11 (40% dla Operatora). 
 
Odpowiedź 113: 
§ 6 ust. 17 otrzymuje brzmienie: „17.Rozliczenie finansowe realizacji niniejszej Umowy (rozliczenie 
Rekompensaty, zwane dalej Rozliczeniem Rocznym) następować będzie w Okresach Rozliczeniowych na 
podstawie sprawozdania sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej Umowy będącym jej 
integralną częścią. W toku rozliczenia finansowego uwzględnione będą koszty dodatkowe - Fundusz 
Kolejowy, przychód nieosiągnięty lub bodziec motywacyjny, tj. 40 % przychodu dodatkowego.” 
 
Dla rozwiania wątpliwości, Zamawiający wskazuje, że zgodnie z Załącznikiem nr 11 w przypadku 
Kosztów dodatkowych, ponoszonych jednorazowo po zakończeniu okresu rozliczeniowego  
ich rozliczenie następuje w ramach rozliczenia rocznego. Powyższe nie stoi w sprzeczności  
z postanowieniami § 6 ust. 17. 
 
Pytanie 114. Wzór umowy 
Dot. § 6 ust. 24 Wykonawca wnioskuje  o wydłużenie terminu rozliczenia do 15.02 zgodnie z wnioskiem 
do § 6 ust. 12. Oraz wnioskuje o wykreślenie zapisu dotyczącego zwrotu nadebranej rekompensaty  
z odsetkami. Zwrot następuje w toku rozliczenia zaliczek i nie powinien być traktowany jak kara. 
 
Odpowiedź 114: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 6 ust. 24 wzoru umowy w zakresie terminu rozliczenia. 
Postanowienia wynikają wprost z art. 251 ustawy o finansach publicznych.  
 
W § 6 ust. 24 otrzymuje brzmienie: „W przypadku stwierdzenia w rozliczeniu, o którym mowa w ust. 12, 
dotyczącym IV kwartału, pobrania Rekompensaty w nadmiernej wysokości, Operator dokona jej zwrotu 
najpóźniej w terminie do dnia 30 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie, na 
konto nr: 12 1020 5011 0000 9802 0119 5700. Zwrot nadebranej Rekompensaty następuje wraz z 
odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych, od dnia 30 stycznia do dnia zwrotu. Za dzień zwrotu 
nadebranej rekompensaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego.” 
 
Pytanie 115. Wzór umowy 
Dot. § 6 ust. 25 „W przypadku stwierdzenia w sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 17, wystąpienia 
nadrekompensaty bądź wypłaty Rekompensaty niepokrywającej kwoty wynikającej z rozliczenia 
finansowego, Strony ustalają następujący mechanizm działania:  
1. w przypadku przekazania przez Organizatora Rekompensaty w wysokości wyższej od Rekompensaty 
wynikającej z Rozliczenia Rocznego lub wyższej niż dopuszczalna zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
1370/2007 (nadrekompensata), Operator zobowiązany będzie do zwrotu kwoty nadrekompensaty w 
terminie 14 dni od dnia przyjęcia prawidłowo sporządzonego Rozliczenia Rocznego na wskazany przez 
Operatora rachunek bankowy.” – Wykonawca wnosi  o zmianę słowa “Operatora” na słowo 
„Organizatora” rachunek bankowy. Wykonawca wnosi również o ujednolicenie terminu zwrotu i dopłaty 
Rekompensaty (równy termin dla Operatora i Organizatora) 
 
Odpowiedź 115: 
W § 6 ust. 25, pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. w przypadku przekazania przez Organizatora Rekompensaty 
w wysokości wyższej od Rekompensaty wynikającej z Rozliczenia Rocznego lub wyższej niż dopuszczalna 
zgodnie z przepisami Rozporządzenia 1370/2007 (nadrekompensata), Operator zobowiązany będzie  
do zwrotu kwoty nadrekompensaty w terminie 14 dni od dnia przyjęcia prawidłowo sporządzonego 
Rozliczenia Rocznego na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy. Niezachowanie terminu 14 



dni zobowiązuje Operatora do zwrotu nadrekompensaty wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości 
podatkowych. Odsetki należne naliczane będą od dnia upływu terminu 14-dniowego do dnia wpływu 
nadmiernej kwoty na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego.”  
 
Pytanie 116. Wzór umowy 
Dot. § 7 ust.1 pkt 4) lit. a Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na: „ Przyjmuje się, że w każdym pociągu 
objętym niniejszą Umową i realizującym Przewóz, jest obecny kierownik pociągu lub kierownik pociągu i 
konduktor jako drużyna konduktorska”. 
Dot. § 7 ust.1 pkt 4) lit. b Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na: „  Przyjmuje się, że kierownik pociągu 
lub inna osoba upoważniona przez Operatora rozpocznie kontrolę biletów w czasie 5 minut od 
rozpoczęcia biegu pociągu ze stacji początkowej lub przejęcia pociągu a w przypadku kiedy konieczna 
jest sprzedaż biletów - w czasie 5 minut od zakończenia sprzedaży biletów. W przypadku kierownika 
pociągu rozpoczęcie kontroli powinno nastąpić w czasie 10 min od rozpoczęcia biegu pociągu lub 5 min. 
od zakończenia sprzedaży biletów. 
 
Odpowiedź 116: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 7 ust. 1 pkt 4) lit a i b wzoru umowy. 
 
Pytanie 117. Wzór umowy 
Dot. § 7 ust. 3 pkt. 2) Wykonawca wnosi zmianę zapisu na: „ czynności obsługowe wykonywane przez 
personel pociągów i czynności innych osób wykonywane na zlecenie Operatora będą miały priorytet 
względem czynności kontrolnych, kontrole w pociągach będą realizowane w sposób nie wpływający  
na prawidłowe i terminowe wykonywanie obsługi podróżnych przez drużynę konduktorską ”.  
Uzasadnienie jak w punkcie poniżej. Jednocześnie przy obsłudze wykonywanej przez drużynę 
konduktorską złożoną z kierownika i konduktora udział bierze i protokół podpisuje kierownik pociągu.  
 
Odpowiedź 117: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 7 ust. 3 pkt 2 wzoru umowy. 
 
Pytanie 118. Wzór umowy 
Dot. § 7 ust. 3 pkt. 4) Wykonawca wnosi zmianę zapisu na: „kierownik kontrolowanego pociągu 
potwierdzi fakt zapoznania się z ustaleniami kontroli poprzez złożenie stosownego podpisu  
na protokole. Ewentualne uwagi do ustaleń kontrolnych ma on prawo wnieść do protokołu. Odmowa 
złożenia podpisu będzie traktowana jak brak uwag do ustaleń z kontroli.”  
Fakt potwierdzenia zapoznania się z ustaleniami kontroli może nastąpić po jej wspólnym wykonaniu: 
Organizatora z przedstawicielem Operatora czyli kierownika pociągu. Maszynista pociągu nie może brać 
udziału w kontroli ze względu na to ,że nie może on opuścić kabiny uruchomionego pojazdu 
przygotowanego do obsługi pociągu. Opuszczenie kabiny wiązałoby się z zabezpieczeniem pojazdu  
i kabiny oraz wygaszeniem pojazdu przygotowanego do obsługi pociągu. Ścisły opis zawierają 
uregulowania w instrukcjach wewnętrznych Operatora. 
 
Odpowiedź 118: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 7 ust. 3 pkt 4 wzoru umowy.  
 
Pytanie 119. Wzór umowy 
Dot. § 8 Wykonawca wnosi o dodanie w § 8 ust. o treści : „Kary umowne nie są nakładane w przypadku 
wystąpienia obiektywnych, niezależnych od Operatora okoliczności, uniemożliwiających prawidłowe 
świadczenie Przewozów, w tym, w przypadku wystąpienia Siły Wyższej, Okoliczności Nadzwyczajnych 
lub w przypadku zwolnienia Operatora od obowiązku wykonywania przewozu stosownie  
do postanowień Prawa przewozowego. Za obiektywne, niezależne od Operatora okoliczności uznaje się 
również zdarzenia poważne wypadki, wypadki lub incydenty oraz sytuacje potencjalnie niebezpieczne  
kolizje i wypadki, w których uczestniczy pojazd Operatora, niezależnie od tego, kto jest sprawcą takiego 
zdarzenia.” 
 
Odpowiedź 119: 
Zamawiający nie przewiduje dodania wnioskowanego postanowienia. 
 



Pytanie 120. Wzór umowy 
Dot. § 6 Wykonawca zwraca uwagę na nierówne traktowanie stron – przy jakimkolwiek uchybieniu 
terminowi płatności Operator jest obciążany odsetkami jak od zaległości podatkowych, a Organizator – 
odsetkami ustawowymi, które są niższe. Wykonawca wnosi o zmianę zapisów tak aby były one spójne. 
Wykonawca proponuje  dla obu stron odsetki ustawowe. 
 
Odpowiedź 120: 
Postanowienia w kwestii płatności Operatora wynikają wprost z art. 251 ustawy o finansach publicznych.  
 
Pytanie 121. Wzór umowy 
Dot. § 13 ust. 4 pkt 2) ppkt a) Wykonawca wnosi o zmianę: zamiast „§ 8 ust. 15”  powinno być „§ 8 ust. 
14”. 
 
Odpowiedź 121: 
§ 13 ust. 4 pkt 2) ppkt a) otrzymuje brzmienie: „a) osiągnięcie w danym Okresie Rozliczeniowym limitu 
kar umownych określonego w § 8 ust. 14”.  
 
Pytanie 122. Wzór umowy 
Dot. ust. 4 pkt 2) ppkt b) Wykonawca wnosi o zmianę: zamiast „§ 4 ust. 26” powinno być „§ 4 ust. 23”. 
 
Odpowiedź 122: 
§ 13 ust. 4 pkt 2) ppkt b) otrzymuje brzmienie: „b) przekroczenie limitu Rocznej Pracy Eksploatacyjnej 
wykonywanej przez Podwykonawców określonego w § 4 ust. 23 o więcej niż dalsze 10% Rocznej Pracy 
Eksploatacyjnej;” 
 
Pytanie 123. Wzór umowy 
Dot. § 13 ust. 4 pkt 2) ppkt f) rozwiązanie umowy w trybie 6 –miesięcznego wypowiedzenia  
w przypadku nieterminowego złożenia przez Operatora oświadczenia o zatrudnieniu pracowników 
/podwykonawców na podstawie umowy o pracę, co już zostało obarczone karą umowną z § 8 ust. 1, 
wydaje się być dolegliwością nieadekwatną do przewinienia bo może to oznaczać również opóźnienie w 
wymiarze 1-2 dni. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie dlaczego Wykonawca ma ponosić podwójną 
odpowiedzialność za nieterminowe złożenie oświadczenia i to tak dolegliwą, niewspółmierną  
do zawinienia? Wykonawca wnosi o wykreślenie powyższego ppkt. 
 
Odpowiedź 123: 
Zamawiający przychyla się wykreślenia przedmiotowego zapisu z Umowy. 
 
Pytanie 124. Wzór umowy 
Dot. § 13 ust. 4  pkt 4)  W związku z tym, że wzrost kosztów jest możliwy jedynie w przypadku 
zwiększenia pockm (stawka rekompensaty zostanie określona w ramach postępowania przetargowego) 
oraz w przypadku wzrostu kosztów dostępu  do infrastruktury i dostępu do stacji pasażerskich – biorąc 
pod uwagę zapisy z zał. 8 do SWZ ust. 5 (minimalna praca eksploatacyjna) i ust. 37 (maksymalna praca 
eksploatacyjna) umowa mogłaby być rozwiązana tylko na podstawie zwiększonej na wniosek 
Organizatora pracy ekspl. (przykład: w 2023 roku praca na pakiet A na poziomie minimalnym,  
tj. 1.678.226,2 pockm, w 2024 na poziomie maksymalnym tj. 2.072.397 pockm, czyli wzrost o 23%,  
co przy pozostałych czynnikach pozostających na niezmiennym poziomie już powoduje podstawę  
do rozwiązania umowy) – prośba o doprecyzowanie zapisu przez Organizatora. 
 
Odpowiedź 124: 
§ 13 ust. 4 pkt 4) otrzymuje brzmienie: 4) w odniesieniu do poszczególnych zadań i pakietów w przypadku 
istotnego wzrostu kosztów ponoszonych przez Organizatora w związku z wykonywaniem Umowy. Przez 
istotny wzrost kosztów Strony rozumieją ich wzrost o min 20 % w stosunku do poprzedniego okresu 
rozliczeniowego, przy czym nie dotyczy to sytuacji gdy wzrost kosztów wynika wyłącznie ze wzrostu 
Pracy eksploatacyjnej;” 
 
Pytanie 125. Wzór umowy 
Dot. § 13 ust. 4  pkt 5) Wykonawca wnosi o wykreślenie postanowienia dającego Organizatorowi 
możliwość rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zarządcy. Operator nie może ponosić 



odpowiedzialności za nienależyte działanie Zarządcy, który jest podmiotem trzecim i odpowiada na 
zasadzie ryzyka (art. 435 k.c.) 
 
Odpowiedź 125: 
Zamawiający modyfikuje zapis par. 13. ust.4 pkt. 5 który otrzymuje brzmienie: 
„zmniejszenie Pracy eksploatacyjnej dla zadań lub pakietów o 40 % w stosunku do poprzedniego okresu 
rozliczeniowego z przyczyn niezawinionych przez żadną ze stron”. 
 
Pytanie 126. Wzór umowy 
Nazwy załączników do Umowy nie są spójne z nazwami zamieszczonymi w wykazie załączników  
do Umowy. Wykonawca wnosi  o weryfikację zapisów i uporządkowanie nazewnictwa załączników tak, 
aby nazewnictwo było spójne. 
 
Odpowiedź 126: 
Zamawiający uspójnił nazwy załączników. 
 
Pytanie 127. Załącznik nr 3 
Dot. kol. 24 W załączniku nr 3, w kolumnie 24 znajduje się symbol “*)” dla którego brak wyjaśnienia. 
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie symbolu z kolumny 24 załącznika. 
 
Odpowiedź 127: 
Zamawiający usuwa w załączniku nr 3 symbol „*)” 
 
Pytanie 128 Załącznik nr 6 
Dot. pkt.1 Wykonawca wnosi o doprecyzowanie ceny biletów jednorazowych powyżej 100 km. Ceny 
biletów jednorazowych określone są za każdy rozpoczęty km do przedziału 100km. Nie ma informacji 
czy od 101km cena biletu jednorazowego również rośnie, czy też jak w przypadku biletów miesięcznych 
określonych w pkt.3 cena biletu miesięcznego za 100km i powyżej jest stała i wynosi cenę za 100 km) 
np. bilet jednorazowy relacji Laskowice Pom. przez Bydgoszcz Gł. do stacji Włocławek km 157 (stacje 
Laskowice Pom. i Włocławek w woj. kujawsko – pomorskim). Brak określenia cen powyżej 100 km 
rzutuje bezpośrednio na uzyskiwane przychody. 
 
Odpowiedź 128: 
Zamawiający doprecyzowuje brzmienie Załącznika nr 6 do umowy. Pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Cenę biletu jednorazowego na przejazd ustala się w następujący sposób: 
przejazd w relacji do 10 km – 4,10 zł;  

− za każdy rozpoczęty kolejny kilometr w przedziale od 11 do 64 km - 0,2124 zł;  
− za każdy rozpoczęty kolejny kilometr w przedziale od 65 do 100 km - 0,2024 zł; 
− cena biletu jednorazowego na przejazd na odległość powyżej 100 km stanowi równowartość 

ceny biletu jednorazowego na przejazd na odległość wynoszącą 100 km; 
cenę biletu jednorazowego zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy tj. kwoty wynoszące mniej niż 5 
groszy należy pominąć, a wynoszące 5 groszy i więcej - podwyższyć do pełnych dziesiątek groszy.” 
 
Pytanie 129 Załącznik nr 9  
Wykonawca  wnosi o dodanie kolumn (zgodnie z legendą pod tabelą 1) zawierających: 
P – sumę kursów, kiedy pociąg kursował zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy lub był opóźniony 
do 7 minut, 
O – sumę kursów, kiedy pociąg był opóźniony z przyczyn niezależnych od Operatora, 
S – sumę kursów, kiedy pociąg był opóźniony z winy Operatora, 
N – sumę dni, kiedy pociąg nie kursował – zapewniono przewóz zastępczy, 
M - sumę dni, kiedy pociąg nie kursował – nie zapewniono przewozu z zastępczego. 
W legendzie: oznaczenia dotyczą kalendarza, czyli kolumn od nr 17. 
W nagłówku Tabeli 1, kolumna 11 „Liczba pociągów opóźnionych ponad 5 minut z winy Operatora” – 
powinno być 7 minut. 
 
Odpowiedź 129: 
Zamawiający skorygował brzmienie załącznika nr 9 zgodnie z propozycją.  
 



Pytanie 130 Załącznik nr 10  
Ze względu na formę zawarcia umowy, którą jest przetarg oraz rozliczanie się ze stawki bazowej, brak 
uzasadnienia dla przedstawienia pozycji kosztów i przychodów w tak szczegółowy sposób. Wykonawca 
wnioskuje o usunięcie powyższego raportu bądź dołączenie raportu z niższym poziomem 
szczegółowości, tj. przedstawiającego składowe z rekompensaty (koszty, przychody, praca 
eksploatacyjna). 
 
Odpowiedź 130: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie Załącznika nr 10 
 
Pytanie 131 Załącznik nr 10  
Lp. F2 „Przychody z opłat zryczałtowanych” - Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na “Przychody z tytułu 
dotacji do ulg ustawowych”. 
Lp. F4 „Opłaty za przejazdy bezbiletowe i inne opłaty dodatkowe” - Wykonawca wnosi o zmianę zapisu 
na “Pozostałe przychody”. 
 
Odpowiedź 131: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie Załącznika nr 10 
 
Pytanie 132 Załącznik nr 10  
Wykonawca prosi o wyjaśnienie  czy raport informacyjny  Załącznik 10 do Umowy  jest tylko formą 
informacyjną z wykonanych kosztów? Zgodnie z § 6 ust.14 rozliczenie się  powinno  następować  
na podstawie rzeczywiście wykonanej  pracy eksploatacyjnej i stawki rekompensaty do pociagokilometra. 
 
Odpowiedź 132: 
Zamawiający potwierdza, że raport informacyjny pełni funkcję informacyjną. 
 
Pytanie 133 Załącznik nr 11 

W załączniku nr 11 do Umowy Wykonawca wnosi o nadanie brzmienia wzorom: 

I. “Przychód Rzeczywisty [Pr] wyższy niż Przychod Zadeklarowany [Pz] “  

 

II. “Przychód Rzeczywisty [Pr] niższy niż Przychod Zadeklarowany [Pz] ale wyższy niż 

Przychód Gwarantowany [Pg]“ 

 
III. “Przychód Rzeczywisty [Pr] niższy niż Przychod Gwarantowany [Pg] “                                    w 

punkcie a):  

 

 

                   w punkcie b): 

      

oraz dodanie objaśnienia do powyższego: “gdzie: Ke - [koszt dodatkowy - energia] - koszt netto 
(bez podatku VAT) wynikający z kosztu sprzedaży energii elektrycznej i usługi jej dystrybucji, 
która została zużyta na potrzeby realizacji przewozów pociągami objętymi niniejszą umową. 
Opłata rozliczana jest na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów;  

Kp - [koszt dodatkowy - paliwo] - koszt netto (bez podatku VAT) wynikający z kosztu zakupu 
paliwa, które zostało zużyte na potrzeby realizacji przewozów pociągami objętymi niniejszą 
umową. Opłata rozliczana jest na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów.” 



Wykonawca wnioskuje o dodanie do definicji pracy wykonanej komunikacją zastępczą  
Pe – [Praca eksploatacyjna] rzeczywista praca eksploatacyjna wykonana pociągiem oraz 
komunikacją zastępcą  na danym odcinku linii, w danym Okresie Rozliczeniowym w ramach 
założonego rozkładu jazdy pociągów. 

 
Odpowiedź 133: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie wzorów zawartych w Załączniku nr 11 
 
Pytanie 134 Załącznik nr 11  

W załączniku nr 11 (str. 3 Załącznika)  do Umowy Wykonawca wnosi o nadanie brzmienia 

wzorowi: 

a. 

 
a. dodanie objaśnień do powyższego: “gdzie: Ke - [koszt dodatkowy - energia] - koszt 

netto (bez podatku VAT) wynikający z kosztu sprzedaży energii elektrycznej i usługi jej 

dystrybucji, która została zużyta na potrzeby realizacji przewozów pociągami objętymi 

niniejszą umową. Opłata rozliczana jest na podstawie rzeczywiście poniesionych 

kosztów. 

Kp - [koszt dodatkowy - paliwo] - koszt netto (bez podatku VAT) wynikający z kosztu 
zakupu paliwa, które zostało zużyta na potrzeby realizacji przewozów pociągami 
objętymi niniejszą umową. Opłata rozliczana jest na podstawie rzeczywiście 
poniesionych kosztów.” 

 
Odpowiedź 134: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie wzorów zawartych w Załączniku nr 11 
 
Pytanie 135 Załącznik nr 11 
Dot. Rozdz. III ostatni akapit Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na:  „Koszty i Przychody, jak również 
Rozsądny zysk, alokowane będą do Umowy Zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Operatora, 
opracowanymi w sposób zapewniający prowadzenie oddzielnej rachunkowości dla usług świadczonych 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego, związanych z wykonywaniem przewozu o charakterze 
użyteczności publicznej, zatwierdzonymi zgodnie z zasadami korporacyjnymi obowiązującymi u 
Operatora.”   
Zgodnie z odrębnymi przepisami zasady rachunkowości są ustalane przez Kierownika jednostki 
(Operatora) i nie mogą podlegać regulacjom Organizatora. 
 
Odpowiedź 135: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie Rozdz. III w Załączniku nr 11 
 
Pytanie 136 Załącznik nr 11 
Dot. pkt 1.1 Wykonawca wnosi o dodanie w katalogu kosztów dodatkowych kosztów finansowych.  
 
Odpowiedź 136: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie pkt 1.1 Załącznika nr 11 
 
Pytanie 137 Załącznik nr 11 
Dot. pkt 1.1. Wykonawca wnosi o wykreślenie ppkt. “2) Koszt zużycia energii trakcyjnej,“ 
 
Odpowiedź 137: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie pkt 1.1 Załącznika nr 11 
 
Pytanie 138 Załącznik nr 11 
Dot. pkt 1.1. Wykonawca wnosi o wykreślenie ppkt. “3) Koszty zużycia paliwa trakcyjnego“ 



 
Odpowiedź 138: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie pkt 1.1 Załącznika nr 11 
 
Pytanie 139 Załącznik nr 11 
Dot. pkt 1.1.1. Wykonawca wnosi o dopisanie po zdaniu “Za Koszty dodatkowe uznaje się:” zdania: “ 
Koszt energii elektrycznej zużytej przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przewozów pociągami 
objętymi niniejszą umową w kwocie netto, tj. bez podatku VAT”. 
 
Odpowiedź 139: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie pkt 1.1.1 Załącznika nr 11 
 
Pytanie 140 Załącznik nr 11 
Dot. pkt 1.1.1.  Wykonawca wnosi o dopisanie po zdaniu “Za Koszty dodatkowe uznaje się:” zdania: “ 
Koszt zakupu paliwa trakcyjnego zużytego przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przewozów 
pociągami objętymi niniejszą umową w kwocie netto, tj. bez podatku VAT” 
 
Odpowiedź 140: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie pkt 1.1.1 Załącznika nr 11 
 
Pytanie 141 Załącznik nr 11 
Dot. ust.2  Wykonawca wnosi o usunięcie ograniczenia wysokości marży rozsądnego zysku. 
 
Odpowiedź 141: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia Załącznika nr 11 dotyczące ograniczenia wysokości marży 
rozsądnego zysku 

 
Pytanie 142 Załącznik nr 11 
Dot. ust. 3 Wykonawca wnosi o usunięcie ograniczenia wysokości marży rozsądnego zysku. 
 
Odpowiedź 142: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia Załącznika nr 11 dotyczące ograniczenia wysokości marży 
rozsądnego zysku 

 
Pytanie 143 Załącznik nr 14 
W związku z postulatem o uznaniem energii trakcyjnej oraz paliwa trakcyjnego jako Kosztów 
dodatkowych Wykonawca wnosi o dostosowanie sposobu waloryzacji w Załączniku nr 14 do umowy. 
 
Odpowiedź 143: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia Załącznika nr 14. 
 
Pytanie 144 Załącznik nr 14 
Zamawiający w załączniku 14 punkt 1 do umowy przewidział tylko waloryzację stawki rekompensaty  
na pociągokilometr, która w okresie 8 lat nie będzie w stanie uwzględnić  skutków  wzrostu cen na rynku  
oraz nieprzewidzianych zdarzeń gospodarczych? Wykonawca wnosi o możliwość korekty kosztów  
i przychodów corocznie i na tej podstawie ustalenie nowych realnych stawek rekompensaty na dany 
rozkład jazdy w okresie 3 miesięcy przed wejściem rozkładu jazdy . 
 
Odpowiedź 144: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia Załącznika nr 14. Intencją Zamawiającego jest zdjęcie 
nadmiernego ryzyka wzrostu cen najbardziej kosztownych elementów poprzez zastosowanie waloryzacji 
w sposób uwzględniający trend zmiany, jej charakter i skalę, nie zaś konkretne ceny poszczególnych 
składników. 
 
Pytanie 145 Załącznik nr 14 
80. Dot. ust.1   “Zważywszy, że początek okresu rozliczeniowego przypada w roku n, a koniec okresu 
rozliczeniowego w roku n+1, przyjmuje się, że Stawka Rekompensaty na pociągokilometr będzie 



waloryzowana dla każdego kolejnego roku rozliczeniowego przy zastosowaniu następującego wskaźnika 
W: 
Pakiety spalinowe 
W = 0,40 x WT + 0,30 x WW + 0,30 x WP 
Pakiety elektryczne 
W = 0,30 x WT + 0,30 x WW + 0,40 x WE” 
-zapis waloryzuje rekompensatę nie koszty, co powoduje waloryzację tylko części kosztów i prowadzi do 
strat. Ponadto wagi waloryzacji są ustawione na sztywno i mogą nie odpowiadać rzeczywistym udziałom 
danej grupy w kosztach, a przy uwzględnieniu znacznego wzrostu wskaźnika wzrostu cen energii 
ustawienie wagi według stałego wskaźnika rodzi bardzo duże ryzyko strat finansowych. 
Wykonawca wnosi o  zmianę zapisu na waloryzację kosztów, a nie rekompensaty i ustalenie wag dla 
bieżącego roku na podstawie udziału danej grupy kosztów  w poprzednim roku. 
 
Odpowiedź 145: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia Załącznika nr 14. Intencją Zamawiającego jest zdjęcie 
nadmiernego ryzyka wzrostu cen najbardziej kosztownych elementów poprzez zastosowanie waloryzacji 
w sposób uwzględniający trend zmiany, jej charakter i skalę, nie zaś konkretne ceny poszczególnych 
składników. 
 
Pytanie 146 Załącznik nr 15 
W związku z postulatem o uznaniem energii trakcyjnej oraz paliwa trakcyjnego jako Kosztów 
dodatkowych Wykonawca wnosi o dostosowanie sposobu waloryzacji w Załączniku nr 14 do umowy. 
 
Odpowiedź 146: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia Załącznika nr 14. 
 
Pytanie 147 Załącznik nr 14 
Zamawiający  w załączniku 14 punkt 1 do umowy przewidział tylko waloryzację stawki rekompensaty na 
pociągokilometr, która w okresie 8 lat nie będzie w stanie uwzględnić  skutków  wzrostu cen na rynku  
oraz nieprzewidzianych zdarzeń gospodarczych? Wykonawca wnosi o możliwość korekty kosztów i 
przychodów corocznie i na tej podstawie ustalenie nowych realnych stawek rekompensaty na dany 
rozkład jazdy w okresie 3 miesięcy przed wejściem rozkładu jazdy 
 
Odpowiedź 147: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia Załącznika nr 14 w przedmiotowym zakresie. 
Waloryzacja zawierają takie elementy jak wzrost cen towarów i usług, wzrost wynagrodzeń w sektorze 
przedsiębiorstw oraz wzrosty cen paliw i energii elektrycznej, a więc uwzględnia skutki wzrostu cen na 
rynku i nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze. 
 
 
Pytanie 148 Załącznik nr 14 
“Zważywszy, że początek okresu rozliczeniowego przypada w roku n, a koniec okresu rozliczeniowego w 
roku n+1, przyjmuje się, że Stawka Rekompensaty na pociągokilometr będzie waloryzowana dla każdego 
kolejnego roku rozliczeniowego przy zastosowaniu następującego wskaźnika W: 
Pakiety spalinowe 
W = 0,40 x WT + 0,30 x WW + 0,30 x WP 
Pakiety elektryczne 
W = 0,30 x WT + 0,30 x WW + 0,40 x WE” 
-zapis waloryzuje rekompensatę nie koszty, co powoduje waloryzację tylko części kosztów i prowadzi do 
strat. Ponadto wagi waloryzacji są ustawione na sztywno i mogą nie odpowiadać rzeczywistym udziałom 
danej grupy w kosztach, a przy uwzględnieniu znacznego wzrostu wskaźnika wzrostu cen energii 
ustawienie wagi według stałego wskaźnika rodzi bardzo duże ryzyko strat finansowych. 
Wykonawca wnosi o  zmianę zapisu na waloryzację kosztów, a nie rekompensaty i ustalenie wag dla 
bieżącego roku na podstawie udziału danej grupy kosztów  w poprzednim roku. 
 
Odpowiedź 148: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia Załącznika nr 14 w przedmiotowym zakresie. 



Wykonawca winien skalkulować stawkę dopłaty z uwzględnieniem sztywno ustalonych wag, które w 
sposób ogólny oddają udziały danej grupy kosztów – u różnych Wykonawców udziały mogą się różnić. 
Wykonawca jest zobowiązany skalkulować ryzyko związane z odchyleniami ww. udziałów kosztów od 
zakładanego przez siebie i uwzględnić je w stawce.  Ustalanie wag każdorazowo po dokonaniu rozliczenia 
Okresu rozliczeniowego może doprowadzić do sytuacji, w której złożona w postepowaniu oferta jednak 
nie będzie odzwierciedlać faktycznego sposobu rozliczenia zamówienia w danym Zadaniu. 
 
Pytanie 149 Załącznik nr 15 
Dot. § 2  Wykonawca wnioskuje o usunięcie zapisu  dot. kar lub zmniejszenie wysokości kary bądź jej 
znaczne zmniejszenie i naliczenie tylko w przypadku winy Operatora. 
 
Odpowiedź 149: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia Załącznika nr 15 
 
Pytanie 150 Załącznik nr 15 
Czy zamawiający dokonał uzgodnień stykowych pomiędzy województwami a jeżeli tak to wnosimy o 
udostępnienie tych materiałów. W przypadku braku takich uzgodnień  to, kto będzie uzgadniał pociągi 
na stykach (relacje, pary, godziny)? 
 
Odpowiedź 150 do OPZ: 
Zamawiający nie dokonał uzgodnień stykowych z województwami ościennymi. Wykonawca winien 
opracować rozkład jazdy zgodnie z założeniami SWZ do stacji w sąsiednich województwach w nim 
wykazanych. O ile to będzie możliwe, Zamawiający dopuszcza uruchamianie połączeń w dowolnych 
relacjach, przy czym Rekompensacie będą podlegały wyłącznie odcinki wskazane w SWZ. 
 
Pytanie 151 do OPZ 
ust.2 W pakiecie D zamawiający założył wykonanie publicznego transportu na odcinku linii kolejowej 
131 od Bydgoszczy do Laskowic Pomorskich. Czy zamawiający założył realizację zadania na wskazanym 
odcinku trakcją elektryczną czy spalinową? 
 
Odpowiedź 151: 
Zgodnie z ust. 10 do OPZ „Do obsługi połączeń Wykonawca zobowiązany jest wykorzystywać wyłącznie 
elektryczne lub spalinowe zespoły trakcyjne, autobusy szynowe oraz wagony doczepne do autobusów 
szynowych (…). 
 
Pytanie 152 do OPZ 
Dot. ust. 5 oraz ust. 37 Wykonawca wnosi o wskazanie jednostki, w której wyrażona jest minimalna 
wielkość pracy eksploatacyjnej. 
 
Odpowiedź 152: 
Minimalna i maksymalna praca eksploatacyjna jest wyrażona w pociągokilometrach (pockm). 
 
Pytanie 153 do OPZ 
Dot. ust.6 W pakietach B1 i D zamawiający założył wykonanie publicznego transportu na odcinku linii 
kolejowej 131 od Bydgoszczy do Smętowa - 12 pociągów w dobie oraz od Bydgoszczy do Laskowic 
Pomorskich - 10 pociągów w dobie. Biorąc pod uwagę ograniczone zdolności przepustowe linii 131 
wnosimy o odpowiedź na pytanie, jakie zamawiający podejmie decyzje w przypadku, kiedy Polskie Linie 
Kolejowe odmówią przyjęcia wniosków lub wskażą nieatrakcyjne godziny kursowania pociągów? Kto 
poniesie zdaniem zamawiającego koszt zmniejszonych przychodów z tego tytułu? 
 
Odpowiedź 153: 
Zgodnie z § 2 ust. 5 projektu umowy „Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości 
założonej pracy eksploatacyjnej określonej w ust. 2 w sytuacji zamknięcia linii kolejowej lub jej części 
przez zarządcę infrastruktury lub inny organ do tego uprawniony np. z uwagi na jej remont lub 
modernizację lub gdy linia lub jej część w wyniku innych obiektywnych, niezależnych od stron Umowy 
okoliczności nie nadaje się do świadczenia na niej usług w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich. 
W innych okolicznościach zmniejszenie wielkości założonej pracy eksploatacyjnej określonej w ust. 2, 
możliwe jest jedynie za obopólną zgodą stron.” 



 
Pytanie 154 do OPZ 
Z uwagi na przekroczone terminy zamawiania tras pociągów wnosimy o odpowiedź na pytanie czy 
zamawiający dopuszcza w przypadku braku przepustowości poszczególnych linii możliwość założenia 
mniejszej ilości pociągów, niż wynika to z założonej minimalnej ilości pociągów w dobie w poszczególnych 
pakietach? 
 
Odpowiedź 154: 
Zamawiający w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza możliwość założenia mniejszej ilości pociągów, niż 
wynika to z założonej minimalnej liczby pociągów w dobie, przy czym zgodnie z § 2 ust. 5 projektu umowy 
„Zmniejszenie wielkości założonej pracy eksploatacyjnej określonej w ust. 2 nie powoduje zmiany Stawki 
Rekompensaty na pociągokilometr.”. 
 
Pytanie 155 do OPZ pkt 6 
zapis uniemożliwia określenie przedmiotu zamówienia, uniemożliwia sporządzenie oferty,  narusza art. 4 
ust.1 rozporządzenia 1370,art 99 ust.1 PZP. , Żądania w trakcie wykonywania umowy są niedopuszczalne 
bo muszą być skalkulowane w ofercie i przedstawione  przed jej otwarciem. 
Wykonawca wnioskuje o usunięcie lub zmianę zapisu z odniesieniem kilometrów tras do limitów  w ust.5. 
 
Odpowiedź 155: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie ust. 6 OPZ. W ocenie Zamawiającego postanowienia ust. 6 nie stoją 
w sprzeczności z limitami określonymi w ust. 5. 
 
Pytanie 156 do OPZ pkt 7 
ewentualnie przekonstruować w przypadku ustalenia konkretnych tras w ust.6. 
 
Odpowiedź 156: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie ust. 7 OPZ 
 
Pytanie 157 do OPZ 
Zamawiający w przypadku  kasacji zniszczenia nie przewiduje uzupełnienia  ilostanu taboru, w związku z 
powyższym czy w takim przypadku przewiduje zwiększenie planu finansowego w przypadku gdy 
Operator wynajmie lub użyje własnego taboru do obsługi zadania, a  koszty utrzymania tegoż pojazdu 
będą wyższe niż skasowanego pojazdu. 
 
Odpowiedź 157: 
Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia ilostanu taboru w przypadku jego kasacji wskutek zniszczenia. 
Ryzyko to Wykonawca powinien wkalkulować w swoją ofertę. 
 
Pytanie 158 do OPZ: 
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie Czy przekazanie taboru w formie użyczenie będzie bezpłatnie? Czy 
wykonawca będzie musiał ponosić koszty amortyzacji podanej w Załączniku nr 2 do OPZ. 
 
Odpowiedź 158: 
Zamawiający przewiduje bezpłatne użyczenie dla tych pojazdów, które w załączniku nr 2 jako forma 
przekazania zostało wskazane użyczenie 
 
Pytanie 159 do OPZ: 
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie Czy przekazanie taboru w formie użyczenie będzie bezpłatnie? Czy 
wykonawca będzie musiał ponosić koszty amortyzacji podanej w Załączniku nr 2 do OPZ. 
 
Odpowiedź 159: 
Zamawiający przewiduje bezpłatne użyczenie dla tych pojazdów, które w załączniku nr 2 jako forma 
przekazania zostało wskazane użyczenie 
 
Pytanie 160 do OPZ pkt 12: 
Wiek każdego pojazdu Wykonawcy, którym wykonywane będą przewozy w ramach niniejszego 
zamówienia, liczony od daty produkcji lub wykonania ostatniego najwyższego przeglądu poziomu 



utrzymania przewidzianego Dokumentacją Systemu Utrzymania, nie może przekraczać 20 lat w każdym 
Okresie Rozliczeniowym. 
Czy zamawiający wykreśli ust. 12 w ramach równego i nie dyskryminującego traktowania pojazdów 
których właścicielem jest Zamawiający i Wykonawca? Analogiczny zapis zawarto w §4 ust. 3 wzoru 
umowy 
 
Odpowiedź 160: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie ust. 12 OPZ.  
 
Pytanie 161 do OPZ pkt 18: 

Koszty przeglądów poziomu utrzymania wynikających z dokumentacji techniczno–ruchowej, nie 
objętych gwarancją, rękojmią i asystą techniczną producenta przedmiotu udostępnienia, na 
warunkach określonych w niniejszej umowie ponosi Operator. Nadrzędnym dokumentem jest DSU 
(dokumentacja systemu utrzymania), a nie wskazana przez Zamawiającego  dokumentacja techniczno-
ruchowa (DTR). Brak przekazania DSU skutkuje brakiem określenia cykli przeglądowych i tym samym 
możliwością skalkulowania kosztów utrzymania pojazdu kolejowego. 
Czy zamawiający zmodyfikuje zapisy  ust.  18 OPZ poprzez wskazanie dokumentacji DSU oraz DTR 
oraz czy przekaże ww. dokumenty? 
 
Odpowiedź 161: 
Dla nowego taboru w ramach świadczonych usług gwarancyjnych zakłada sie przeprowadzanie 
przeglądów poziomu utrzymania od 1 do 4 przypadających w okresie objętym asystą techniczną  
na zasadach wynikających ze wzoru umowy. Koszt asysty technicznej, wkalkulowany w cenę zakupionej 
jednostki taborowej, ponoszony jest przez Zamawiającego.  
Zamawiający przekaże Dokumentację Techniczno-Ruchową dla nowych pojazdów. 
 
Pytanie 162 do OPZ pkt 19: 

 „Zamawiający planuje pozyskanie nowego taboru wraz z zapewnioną, przez producenta, 5-letnią 
asystą techniczną kończącą się przeglądem czwartego poziomu utrzymania. Powyższe nie jest 
zobowiązaniem Zamawiającego i nie stanowi podstawy ewentualnych roszczeń”. 

Wykonawca wnosi o dookreślenie: 

⎯ na czym ma polegać asysta producenta? 

⎯ czy poziomy utrzymania będą objęte asystą producenta, jeżeli tak, to jakie poziomy 
utrzymania będą objęte asystą producenta? 

⎯ co nie jest zobowiązaniem Zamawiającego? 

⎯ co nie stanowi podstawy roszczeń? 

 
Odpowiedź 162: 
Asysta techniczna polega na wykonaniu przez producenta usług gwarancyjnych i przeprowadzenia 
przeglądów poziomu utrzymania od 1 do 4 przypadających w okresie objętym asystą techniczną  
na zasadach wynikających ze wzoru umowy. Koszt asysty technicznej, wkalkulowany w cenę zakupionej 
jednostki taborowej, ponoszony jest przez Zamawiającego.  
Zobowiązaniem Zamawiającego nie jest dostarczenie nowego taboru. Ewentualne niedostarczenie 
nowego taboru o parametrach i na warunkach opisanych w OPZ nie stanowi podstawy do roszczeń ze 
strony Wykonawcy 
 
Pytanie 163 do OPZ ust. 20: 
Zamawiający wskazuje na zawarcie porozumienia, którego Operator nie może odmówić- zatem nie 
stanowi to porozumienia, a jest warunkiem obligatoryjnym narzuconym przez Zamawiającego. Czy i w 
jaki sposób Zamawiający zmodyfikuje zapisy ust. 20 OPZ, tak aby uregulować w pełni kwestie zmiany 
rekompensaty w związku z zastąpieniem wybranych pojazdów nowym taborem.  Nowy tabor 
charakteryzował się będzie innymi parametrami mającymi wpływ na koszty bezpośrednie, inną 
dokumentacją DSU co ma bezpośrednie znaczenie dla kosztochłonności utrzymania pojazdów, tak w 
zakresie kosztu jednostkowego przeglądów P1-P5 jak i częstości ich występowania. 
 



Zamawiający ponadto nie sprecyzował czy przekazanie taboru będzie skutkować wyłączeniem innych 
pojazdów z obsługi w ramach umowy, czy też pojazdy dotychczas wykorzystywane zostaną 
pozostawione jako rezerwa taborowa - określenie tego faktu niezbędne jest dla szacowania kwestii 
finansowych umowy PSC. 
 
W §5 ust 62 Umowy (Załącznik nr 7 do SWZ) wskazano, że Zamawiający poinformuje Operatora na 90 
dni przed planowanym terminem przekazania taboru. Jest to termin rozbieżny ze wskazanym w OPZ – 
„co najmniej pół roku”. Wnosimy o doprecyzowanie (ujednolicenie) terminu. 
 
Odpowiedź 163: 
Zamawiający nie dopuszcza odmowy przyjęcia przez Wykonawcę przedmiotów objętych 
porozumieniem. Koszty utrzymania nowego taboru w zakresie przeglądów P1-P4 przez 5 lat, będą 
ponoszone przez Zamawiającego. 
 
§ 5 ust. 62 Umowy otrzymuje brzmienie: „W przypadku, gdy dodatkowy tabor, o którym mowa w ust. 59 
będzie fabrycznie nowy i będzie miał zastąpić tabor Operatora, który nie spełnia wymogów wskazanych 
w § 4 ust. 3, lub którego wiek liczony od daty produkcji lub wykonania ostatniego najwyższego przeglądu 
technicznego przewidzianego w DSU jest najbliższy spełnienia warunku określonego w § 4 ust. 3, nie jest 
wymagane porozumienie, o którym mowa w ust. 60. W takim wypadku Organizator najpóźniej na 180 
dni przed planowanym terminem przekazania taboru powiadomi Operatora o terminie, miejscu i sposobie 
jego przekazania oraz o ilości i rodzaju tego taboru.”. 
 
Pytanie 164 do OPZ pkt 24: 

„Wykonawca ubezpieczy przedmiot udostępnienia w zakresie ubezpieczenia casco taboru 
kolejowego, które obejmie w szczególności szkody na ubezpieczonym pojeździe wynikające z 
wypadku, pożaru, wyładowań atmosferycznych, burzy, gradobicia, powodzi, wykolejenia, błędów 
obsługi, a także w ramach dostępnych rynkowo limitów odpowiedzialności uszkodzeń wewnętrznych 
na skutek awarii maszynowych – strat spowodowanych nagłymi i przypadkowymi uszkodzeniami 
silnika, uszkodzeń wynikających ze zwarć, poluzowanych części, niedostatecznego smarowania.” 
Uzasadnienie: Wobec brzmienia zapisu pkt 23 OPZ oraz wyspecyfikowania w nim wskazanych ryzyk 
od jakich winien być ubezpieczony tabor wnosimy o zmianę zapisu. Przedmiotowy wniosek 
podyktowany jest okolicznością doprecyzowania systemu ubezpieczenia do wymaganych przez 
Organizatora ryzyk ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczenia casco taboru kolejowego. 
Ubezpieczenie casco obejmuje ochroną ubezpieczeniową wskazane w umowie ubezpieczenia ryzyka. 
W konsekwencji przedmiotowa zmiana spowoduje odniesienie się do prawidłowego systemu 
ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź 164: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie pkt 23 OPZ.  
 
Pytanie 165 do OPZ pkt 24: 

Z uwagi na niedochowanie terminów zamawiania tras pociągów na rozkład jazdy pociągów 2022/2023 
nie leżące po stronie Operatora wnosimy o zmianę zapisu ust.24  w zakresie kosztów leżących po 
stronie Operatora w taki sposób, że koszt rezygnacji z tras na rozkład jazdy pociągów 2022/2023 
zostanie przeniesiony z Operatora na Organizatora.  
 
Odpowiedź 165: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie pkt 24 OPZ. Koszty rezygnacji z tras Wykonawca 
winien wkalkulować w cenę ofertową.  
 
Pytanie 166 do OPZ pkt 25: 

Wykonawca wnosi o dodanie po ust. 25 ust. o treści “Zamawiający rekompensuje koszt energii 
elektrycznej zużytej przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przewozów pociągami objętymi 
umowami zawartymi na podstawie niniejszego postępowania. Wartość rekompensaty wynikać będzie 
z wartości rzeczywiście poniesionych kosztów przez Wykonawcę”. 



Odpowiedź 166: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie pkt 25 OPZ i nie przewiduje dodania wnioskowanej 
treści. 
 
Pytanie 167 do OPZ pkt 25: 

Wykonawca wnosi o dodanie po ust. 25 ust. o treści “Zamawiający rekompensuje koszt paliwa 
trakcyjnej zużytego przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przewozów pociągami objętymi 
umowami zawartymi na podstawie niniejszego postępowania. Wartość rekompensaty wynikać będzie 
z wartości rzeczywiście poniesionych kosztów przez Wykonawcę”. 
 
Odpowiedź 167: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie pkt 25 OPZ i nie przewiduje dodania wnioskowanej 
treści. 
 
Pytanie 168 do OPZ ust. 36: 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że  koszt wprowadzenia przez Zamawiającego  własnego systemu 
sprzedaży biletów będzie przez niego poniesiony i w związku z tym nie musi być uwzględniony w 
kosztach oferty.   
 
Odpowiedź 168: 
W przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego własnego systemu sprzedaży biletów, koszt 
utrzymania i funkcjonowania tego systemu zostanie pokryty przez Zamawiającego w zakresie 
niezbędnym do realizacji sprzedaży biletów na warunkach wynikających z umowy o świadczenie usług 
publicznych.  
 
Pytanie 169 do OPZ pkt 41: 

Z powodu braku załączenia do dokumentacji przetargowej założonego rocznego rozkładu jazdy oraz 
założonych  obiegów, w związku z tym Wykonawca wnosi  o podanie metodologii  wyliczenia 
stawki  kosztów napraw poziomu P4 i P5 na 1 pojazd w przeliczeniu na pociągokilometr.  
 
Odpowiedź 169: 
Wykonawca winien sam skalkulować dla własnych pojazdów stawkę kosztów napraw poziomu P4 i P5 
na jeden pojazd w oparciu o przyjętą przez siebie metodologię. 
 
Pytanie 170 do OPZ ust. 26: 

Wykonawca wnosi o rozszerzenie zakresu rozliczenia kosztów na podstawie dokumentów księgowych 
przedłożonych przez Operatora o koszt zużytej energii elektrycznej oraz zużytego paliwa.   
 
Odpowiedź 170: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie pkt 26 OPZ 
Pytanie 171 do OPZ: 
Jednocześnie Wykonawca zwraca uwagę na fakt braku w umowie zapisu spełniającego wymogi art. 25 
ust.3 pkt 11  Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 
“11) zasady rozliczeń za realizację usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w przypadku 
wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie tych usług z przyczyn niezależnych od 
operatora;” 
Wykonawca wnosi o wprowadzenie zapisu tzw stawkę za gotowość do pockm tj stawka pomniejszona o 
bezpośredni koszt przejazdu pojazdu. 
 
Odpowiedź 171: 
Nie przewiduje się wprowadzenie postanowień, o które wnosi Zamawiający. 
Postępowanie w takiej sytuacji zostało szczegółowo opisane w § 13 ust. 7 umowy i czyni zadość 
wymogom art. 25 ust. 3 pkt 11 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 
 



Pytanie 172 do OPZ: 
Czy Zamawiający przewiduje integrację systemów IT pojazdowych (pojazdów szynowych) z systemami 
IT Operatora. Jeśli tak to w jakim zakresie i za pośrednictwem jakich sposobów integracji oraz w jakiej 
warstwie IT? 
 
Odpowiedź 172: 
Zamawiający nie przewiduje integracji systemów IT pojazdowych (pojazdów szynowych) z systemami IT 
Operatora. Ewentualną integrację systemów IT Wykonawca winien wkalkulować w cenę ofertową 
 
Pytanie 173: 
Uzupełnienie dokumentacji o wykaz zamówionych przez Organizatora tras w rocznym rozkładzie jazdy 
2022/2023, ponieważ zgodnie z „Harmonogramem opracowania (RRJ) rocznego rozkłady jazdy 
pociągów 2022/2023, obowiązującego od 11 grudnia 2022 r. do 9 grudnia 2023 r.” stanowiącym 
Załącznik 8.1 do Regulaminu sieci 2022/2023 opublikowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 
termin złożenia wniosków upłynął 15 kwietnia br., co oznacza, że postępowanie przetargowe może 
zostać rozstrzygnięte już po zaplanowanym na 1 lipca zakończeniu konstrukcji rozkładu jazdy, 
 
Odpowiedź 173: 
Zamawiający nie dokonał zamówienia tras. Wnioski do RRJ można składać m. in. w trybie indywidualnego 
rozkładu jazdy.  
 
Pytanie 174: 
Przedstawienie porozumień zawartych z ościennymi organizatorami transportu publicznego, 
dotyczących uzgodnień rozkładu jazdy na stykach województw, 
 
Odpowiedź 174: 
Zamawiający nie dokonał uzgodnień stykowych z województwami ościennymi. Wykonawca winien 
opracować rozkład jazdy zgodnie z założeniami SWZ do stacji w sąsiednich województwach w nim 
wykazanych. O ile to będzie możliwe, Zamawiający dopuszcza uruchamianie połączeń w dowolnych 
relacjach, przy czym Rekompensacie będą podlegały wyłącznie odcinki wskazane w SWZ. 
 
Pytanie 175: 
Wskazanie planowanej przez Organizatora oferty przewozowej na kolejne okresy obowiązywania 
rocznych rozkładów jazdy, tj.: 2023/24, 2024/25, 2025/26, 2026/27, 2027/28, 2028/29, 2029/30 wraz 
ze szczegółowym wykazem postojów zaplanowanych dla poszczególnych pociągów co stanowić będzie 
podstawę do szczegółowego określenia kosztów uwzględniających zapotrzebowania na tabor oraz 
personel. 
 
Odpowiedź 175: 
Rozkłady jazdy pociągów są produktem procesu konstrukcji rozkładu jazdy prowadzonego przez 
zarządcę infrastruktury kolejowej – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Umieszczenie przez Zamawiającego 
bardzo szczegółowego projektu rozkładu jazdy, w kształcie żądanym przez Wykonawcę naraża go na 
zarzuty umieszczenia informacji, które nie są informacjami ostatecznymi (i w związku z tym narażaniem 
Wykonawców na koszty związane ze zmianami szczegółów przedstawionego projektu). 
W celu możliwie dookreślenia jak ma wyglądać sieć połączeń w każdym Okresie Rozliczeniowym 
Zamawiający określił dla każdego Pakietu minimalną i maksymalną pracę eksploatacyjną oraz minimalną 
i maksymalną średniodobową liczbę połączeń na poszczególnych odcinkach sieci. Wykonawcy mają 
prawo dowolnie kształtować obiegi pociągów.  
Postanowienia wzoru umowy dotyczące współpracy przy tworzeniu rozkładu jazdy w oparciu o 
parametry wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia w połączeniu z przepisami ogólnie 
obowiązującymi tj. ustawą o transporcie kolejowym, instrukcją o prowadzeniu ruchu pociągów oraz 
przepisami tworzonymi przez zarządcę infrastruktury kolejowej, obowiązującymi wszystkich 
korzystających z sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest wystarczające.    
 



Ponadto: 
 

1. W załączniku nr 11 do OPZ po wyrażeniu „Pep –  [Praca eksploatacyjna planowana] planowana 
praca eksploatacyjna na dany miesiąc w ramach założonego rozkładu jazdy pociągów.” Dodaje 
się zdanie: 
„Dla niniejszego wzoru wartości Ki i Kd  przyjmuje się wartości szacunkowe zgodnie z zasadami 
opisanymi w punkcie 1.1.1.” 

2. § 5 ust 43 umowy otrzymuje brzmienie „Wystawione faktury Organizator winien dostarczyć 
Operatorowi na adres ……………………... . Wystawienie faktury elektronicznej wymaga zgody 
Operatora w formie pisemnego porozumienia. Organizator ma również prawo wystawić fakturę 
w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.” 

3. § 5 ust. 67. pkt. 4 otrzymuje brzmienie: „po otrzymaniu danych o których mowa w pkt. 2 i 3 
oraz w przypadku powzięcia przez Organizatora wątpliwości co do zakresu przeprowadzenia 
przeglądu, Organizator ma możliwość przeprowadzenia audytu przez powołanego eksperta ds. 
taboru kolejowego na przedmiocie udostępnienia, celem uzasadnienia konieczności 
przeprowadzenia poziomu utrzymania poziomu 4 lub 5 oraz określenia jego faktycznego 
zakresu. Ekspert ds. taboru kolejowego winien być powołany przez Organizatora nie później 
niż w ciągu  21 dni od dnia przedstawienia przez Operatora danych określonych w pkt.3. a jego 
ustalenia winny być przekazane Organizatorowi w terminie 14 dni od dnia jego powołania. 
Ustalenia audytora są wiążące dla Stron.” 

4. § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Organizator zobowiązuje się do wypłacania comiesięcznych 
zaliczek na poczet Rekompensaty w terminie do 10. każdego miesiąca, przy czym w latach 2023-
2029 w miesiącu grudniu zostaną wypłacone dwie zaliczki, dla każdego rozkładu jazdy pociągów 
odrębnie. Wysokość zaliczek, z zastrzeżeniem ust. 7, określana będzie jednorazowo dla każdego 
rozkładu jazdy pociągów zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 11 do Umowy.” 
 

Ponadto, Zamawiający:  
- nadaje następujące brzmienie:- pkt. 2.3 zamieszczonemu w rozdziale VIII: 

„2.3 złożyć podmiotowe środki dowodowe, wymienione w Dziale VI ppkt. 4.2.1 - 4.2.5 (tj. na 

potwierdzenie braku podstaw wykluczenia), w odniesieniu do każdego z tych podmiotów - wzór 

oświadczenia w zakresie art. 5K Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego stanowi załącznik nr 9 do SWZ.” 
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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