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Nr post. 83/520/MN/2017      Gdańsk, dnia 24.08.2017 r. 

       

                          
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI 

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

Dot. Naprawa i modernizacja tramwajów typu N8C – MF01 i N8C – MF18 oraz 

modernizacja układów napędowych i sterowania w tramwajach typu N8C – MF18.  

 

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. jako Zamawiający  w niniejszym 

postępowaniu, informuje, że zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zmianami) w odpowiedzi 

na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ, udzielił następującej odpowiedzi: 

 

Pytanie 1: 
 
Zamawiający w Dziale III – Termin wykonania zamówienia:  

 

Część I – Naprawa 2 tramwajów typu N8C-MF 01 oraz modernizacja ich układów 

napędowych i sterowania, pkt. 3 wymaga, aby Wykonawca dostarczył dwa tramwaje 

po naprawie oraz po modernizacji ich układów napędowych i sterownia w terminie 

do końca kwietnia 2018 roku. 

 

Część III – Naprawa tramwaju typu N8C-MF 18 oraz modernizacja jego układu 

napędowego i sterowania, pkt. 3 wymaga, aby Wykonawca dostarczył tramwaj 

po naprawie oraz po modernizacji jego układu napędowego i sterownia w terminie 

do końca lutego 2018 roku. 

 

Czy z uwagi na brak możliwości pozyskania w krótkim czasie silników trakcyjnych 

Zamawiający w części I i części III wydłuży termin realizacji zamówienia do 31 maja 2018 

roku? 

 

 

Odpowiedź 1: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia. 

Uzasadnienie: 
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3 komplety podzespołów są  dostępne u Zamawiającego. Po podpisaniu umowy zostaną 

dostarczone do Wykonawcy.  

 

Pytanie 2: 
 
Zamawiający w załączniku nr 8 do SIWZ (wzór umowy), §2 dla części I, ust. 12 oraz dla 

części III, ust. 12 a także w załączniku nr 9 do SIWZ (wzór umowy), §2 dla części II ust. 4 

podaje, że aparaty i urządzenia służące do modernizacji układów napędowych 

i sterowania Zamawiający przekaże Wykonawcy protokołem w dniu odbioru przez 

Wykonawcę tramwajów do naprawy i modernizacji układów napędowych i sterowania, 

dla każdego zmodernizowanego tramwaju osobno. 

 

Czy Zamawiający na potrzeby przygotowania przez Wykonawcę rzetelnej oferty 

udostępni szczegółowy wykaz aparatów i urządzeń przekazywanych Wykonawcy 

i przeznaczonych do modernizacji układów napędowych i sterowania tramwajów  

N8C-MF 01 i N8C-MF 18? 

 

Odpowiedź 2: 
 
W Załącznikach  do SIWZ załączona lista/wykaz dostępnych aparatów i urządzeń do 

modernizacji układów napędowych w wagonach typu N8C-MF01 i N8C-MF18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


