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UZUPEŁNIONE 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 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 nadaje następujące brzmienie ppkt. a2 zamieszczonemu w rozdziale V pkt. 1.2: 
 
„a2) posiada aktualny  

a) certyfikat bezpieczeństwa Część A i certyfikat bezpieczeństwa Część B, o których mowa w  
Rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/762 z dnia 8 marca 2018 r. ustanawiającym wspólne metody 
oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do wymogów dotyczących systemu zarządzania 
bezpieczeństwem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 
oraz uchylające rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 i (UE) nr 1169/2010 
lub 

b) jednolity certyfikat bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 17e ustawy o 
transporcie  kolejowym” 

 
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 nadaje następujące brzmienie ppkt. 4.1.2  zamieszczonemu w rozdziale VI pkt. 4.1: 
 
„4.1.2 aktualny  

a) certyfikat bezpieczeństwa Część A i certyfikat bezpieczeństwa Część B, o których mowa w  
Rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/762 z dnia 8 marca 2018 r. ustanawiającym wspólne metody 
oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do wymogów dotyczących systemu zarządzania 
bezpieczeństwem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 
oraz uchylające rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 i (UE) nr 1169/2010 

lub 
b) jednolity certyfikat bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 17e ustawy o 

transporcie  kolejowym” 
 
Ponadto, Zamawiający nadaje następujące brzmienie:- ppkt. 4.2.5 zamieszczonemu w rozdziale VI pkt. 
4.2: 

„4.2.5 oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w 
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – na formularzu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 
wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:  
-art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy,  



-art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 
publiczne tytułem środka zapobiegawczego,  
-art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia 
mającego na celu zakłócenie konkurencji,  
-art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy,  
(załącznik nr 5 do Swz). 
- 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 (załącznik nr 10 do SWZ).” 
 

 

Informuje jednocześnie, iż zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert: 

 

Termin składania ofert – 24.06.2022 godz. 10:00 

Termin składania ofert – 24.06.2022 godz. 10:10 

 

 

    
 Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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