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Nr post. 61/520/RR/2017                                                                                                            Gdańsk, dnia 25.05.2017 

  
INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
dot.: przetargu nieograniczonego – naprawa tramwaju typu 120 NaG 

 

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. jako zamawiający w niniejszym postępowaniu, działając na 

podstawie §17 ust. 7 Regulaminu Zamówień Publicznych Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku, w odpo-

wiedzi na wnioski wykonawcy (ów) o modyfikację treści SIWZ, udziela następujących odpowiedzi: 

 

PYTANIE 1:  
Wnosimy o modyfikacje postanowienia poprzez skrócenie czasu gwarancji do 5 lat w związku z tym, że pojazd 

jest po zalaniu.  

ODPOWIEDŹ: 
Dokonano modyfikacji w rozdz. I ust. 1 pkt 1 ppkt c) SIWZ. Po modyfikacji ppkt otrzymuje brzmienie: 

użyte materiały i zabezpieczenia antykorozyjne muszą zapewniać, co najmniej 5-letnią eksploatację wagonu 

tramwajowego bez ujawnienia się ognisk korozji i zmian powłoki lakierniczej, rozwarstwiania/pękania mate-

riałów zastosowanych we wnętrzu pojazdu, 

 
PYTANIE 2:  
Wnosimy o modyfikację treści rozdz. I ust. 1 pkt 1 ppkt l) SWIZ.  

ODPOWIEDŹ: 
Dokonano modyfikacji w rozdz. I ust. 1 pkt 1 ppkt l) SIWZ. Po modyfikacji ppkt otrzymuje brzmienie: 

końcowy odbiór wagonu po naprawie następuje po podpisaniu protokołu odbiorczego przez obydwie strony 

umowy bez wyszczególnionych usterek, 

 

PYTANIE 3:  
Wnosimy o modyfikację treści rozdz. I ust. 1 pkt 1 ppkt n) SIWZ. 

ODPOWIEDŹ: 
Dokonano modyfikacji w rozdz. I ust. 1 pkt 1 ppkt n) SIWZ. Po modyfikacji ppkt otrzymuje brzmienie: 

wykonawca przystąpi do naprawy lub wymiany reklamacyjnej i gwarancyjnej w ciągu 7 dni od uznania rekla-

macji przez Wykonawcę. Termin wykonania naprawy lub wymiany reklamacyjnej i gwarancyjnej zostanie 

szczegółowo uzgodniony z Zamawiającym pisemnie – faksem lub e-mailem.”  

 
PYTANIE 4:  
Wnosimy o modyfikację treści rozdz. I ust. 1 pkt 1 ppkt o) SIWZ. 

ODPOWIEDŹ: 
Dokonano modyfikacji w rozdz. I ust. 1 pkt 1 ppkt o) SIWZ. Po modyfikacji ppkt otrzymuje brzmienie: 

w wypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę po uznaniu reklamacji do naprawy lub wymiany reklamacyj-

nej i gwarancyjnej w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci naprawę lub wymianę reklamacyjną i gwaran-

cyjną innej firmie na koszt Wykonawcy. 

 

PYTANIE 5:  
Wnosimy o modyfikację postanowienia i nadanie mu następującej treści: 

Za datę zapłaty uznaje się datę uznania Konta Wykonawcy. 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie zgadza się na zmianę rozdz. III ust. 5 SIWZ. 
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PYTANIE 6:  
Prosimy o dopuszczenie potwierdzenia warunku wiedzy i doświadczenia także poprzez wykazanie doświad-

czenia w dostawie tramwajów. Dostawa tramwaju jest procesem bardziej skomplikowanym niż usługi takie 

jak remont, naprawa czy modernizacja, więc wykonawca, który wykaże doświadczenie w dostawie tramwajów, 

niewątpliwie posiada wiedzę i doświadczenie wystarczające do realizacji przedmiotowego zamówienia.  

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie zgadza się na zmianę rozdz. VI  ust. 1 pkt 4 SIWZ. 

 

PYTANIE 7:  
Wnosimy o zmianę wysokości kary umownej z „20% wartości brutto umowy” na „10% wartości netto umowy”. 

Podatek nie stanowi przychodu dla Zamawiającego.  

ODPOWIEDŹ: 
Dokonano modyfikacji w rozdz. XIV ust. 2 pkt 1 ppkt a) SIWZ. Po modyfikacji ppkt otrzymuje brzmienie: 

odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% 

wartości netto umowy, 

 
PYTANIE 8:  
Wnosimy o zmianę wysokości kary umownej z „0,01% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki, jednak 

łącznie nie więcej niż 20 % wartości brutto tej umowy” na „0,01% wartości netto umowy za każdy dzień zwłoki, 

jednak łącznie nie więcej niż 10 % wartości netto tej umowy”.  

ODPOWIEDŹ: 
Dokonano modyfikacji w rozdz. XIV ust. 2 pkt 1 ppkt b) SIWZ. Po modyfikacji ppkt otrzymuje brzmienie: 

za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w określonych w umowie terminach – w wysokości 0,01% 

wartości netto umowy za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości netto tej umowy. 

 
PYTANIE 9:  
Wnosimy o zmianę wysokości kary umownej z „20 % wartości brutto umowy” na „10 % wartości netto umo-

wy”. Podatek nie stanowi przychodu dla Zamawiającego. 

ODPOWIEDŹ: 
Dokonano modyfikacji w rozdz. XIV ust. 2 pkt 1 ppkt c) SIWZ. Po modyfikacji ppkt otrzymuje brzmienie: 

odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowie-

dzialność Wykonawca - w wysokości 10% wartości netto umowy. 

 
PYTANIE 10:  
Wnosimy o zmianę wysokości kary umownej z „0,01% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki, jednak 

łącznie nie więcej niż 10 % wartości brutto umowy” na „0,01% wartości netto umowy za każdy dzień zwłoki, 

jednak łącznie nie więcej niż 5 % wartości netto umowy”.  

ODPOWIEDŹ: 
Dokonano modyfikacji w rozdz. XIV ust. 2 pkt 1 ppkt d) SIWZ. Po modyfikacji ppkt otrzymuje brzmienie: 

za zwłokę w wymianach reklamacyjnych i gwarancyjnych oraz w usuwaniu wad i usterek przedmiotu umowy - 

w wysokości 0,01% wartości netto umowy za każdy dzień zwłoki jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości 

netto umowy. 

 
PYTANIE 11:  
Wnosimy o modyfikację treści rozdz. XIV ust. 2 pkt 3 SIWZ. 

ODPOWIEDŹ: 
Dokonano modyfikacji w rozdz. XIV ust. 2 pkt 3 SIWZ. Po modyfikacji pkt otrzymuje brzmienie: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych, bezspornych kar umownych z wynagrodzeni 

za wykonane umowy. 
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PYTANIE 12:  
Wnosimy o zmianę wysokości kary umownej z „30% wartości brutto umowy” na „20% wartości netto umowy”. 

ODPOWIEDŹ: 
Dokonano modyfikacji w rozdz. XIV ust. 2 pkt 4 SIWZ. Po modyfikacji pkt otrzymuje brzmienie: 

Kary umowne określone w niniejszej umowie mogą być naliczane z różnych tytułów do łącznej wysokości 20% 

wartości netto umowy. 

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną cześć SIWZ, podczas spo-

rządzania ofert.  

Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. 

 


