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Nr post. 30/520/AM/2018                Gdańsk, dnia 04.04.2018 r. 

 

 
 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego sektorowego na dostawę sprężyn śrubowo stożkowych do 

tramwajów typu 120NaG. 
 

 

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

informuje, że zgodnie z §17 ust. 8 i 13 Regulaminu Zamówień Publicznych Sektorowych 

Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o  w Gdańsku, w odpowiedzi na wnioski 

Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących odpowiedzi i zmienia 

treść SIWZ:  

 
1. Zamawiający informuje, że wprowadza zmiany treści SIWZ w następującym 

zakresie: 

1) Rozdział I ust. 1 SIWZ przyjmuje brzmienie: 

 

1.      Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 480 sztuk fabrycznie nowych sprężyn śrubowo 

stożkowych o nr art. 746 166 S.101 (dalej „sprężyn”), wyprodukowanych nie wcześniej niż w 

2018 roku, do tramwajów typu 120NaG użytkowanych przez Zamawiającego, o 

następujących parametrach: 

a) wysokość sprężyny pod obciążeniem 15,4 kN – 174 ± 1mm,  

b) sztywność statyczna pionowa od 12 kN do 15,4 kN (krzywa obciążenia) – 720N/mm ± 

10%, 

c) sztywność quasi statyczna (2,5 kN amplituda siły poziomej), 

d) osiadanie sprężyny w warunkach eksploatacyjnych przez cały okres trwania  gwarancji nie 

może przekroczyć wartości 15 mm, 

e) sprężyny muszą zostać dostarczone z założonymi podkładkami regulacyjnymi, tak aby 

pod obciążeniem 15,4 kN wysokość sprężyn wynosiła 174±1mm, 

f) sprężyny muszą zostać dostarczone w stanie obciążonym siłą 15,4 kN (z śrubą). 
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Wstępne obciążenie pionowe 
[kN] 

Pozioma sztywnośc całkowita (peak to 

peak) 
[N/mm] 

9,3 2500 ± 15% 

11,9 2800 ± 15% 

21,5 5600 ± 15% 

 

2) Rozdział I ust. 2 pkt 8 SIWZ przyjmuje brzmienie: 

 

8) Wraz z każdą dostawą sprężyn Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wymienione 

dokumenty: 

a) świadectwa odbioru zgodne z Pn-EN10204:2006 w języku polskim  lub wraz z 

tłumaczeniem na język polski, 

b) protokół z przeprowadzonych badań  (w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na 

język polski), zawierający co najmniej następujące informacje: zadane obciążenie, 

ugięcie przy zadanym obciążeniu, wymiary geometryczne, twardość gumy, nr 

katalogowy wyrobu, 

c) protokół kontrolny z przeprowadzonych badań (w języku polskim, a w przypadku 

dokumentów sporządzonych w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski), 

zawierający wyniki badań sprężyn stożkowych, tj. wyniki badań pomiarów: statycznej 

sztywności pionowej C (pomiędzy 12kN i 15,4kN), wysokości He1 (bez przekładek 

regulacyjnych) pod obciążeniem 15,4kN, wysokość z podkładkami regulacyjnymi H1 pod 

obciążeniem 15,4k, 

d) instrukcję przechowywania/magazynowania sprężyn stożkowych (wraz z pierwszą 

dostawą). 

3) W Rozdziale I ust. 2  SIWZ anulowaniu ulega pkt 13 lit a. 

4) Rozdział I ust. 2 pkt 14 SIWZ przyjmuje brzmienie: 

 

14) Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia (krótszy 

okres gwarancji skutkuje odrzuceniem oferty). Okres gwarancji liczony będzie od dnia 

dostawy. Karta gwarancyjna dla dostarczonych sprężyn, wystawiona przez producenta, 

będzie zawierać: wykaz dostarczonych sprężyn, datę dostarczenia i okres gwarancji. 

5) Rozdział VI ust. 1 pkt  4 SIWZ przyjmuje brzmienie: 

 4)  W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku określonego w Rozdz. V ust. 

1 pkt. 2 SIWZ do oferty należy dołączyć wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności 
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 jest krótszy, w tym okresie, potwierdzający wykonanie dostaw sprężyn śrubowo stożkowych 

do tramwajów typu 120Na w ilości co najmniej 400 sztuk na rzecz podmiotów oferujących 

usługi w zakresie transportu tramwajowego, wraz z podaniem ilości, przedmiotu, dat dostaw i 

podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów 

(referencji), czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (Załącznik Nr 4 do 

SIWZ). 

2. W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający 

udziela następujących odpowiedzi. 

 
Pytanie 1: 
SIWZ Dział I, ust. 2, pkt. 13 c) 

Podany nr kat. to nr produktu niemieckiej firmy Contitech. Prosimy o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu w pkt. 13 c)  sprawdzonych produktów równoważnych (o takich 

samych parametrach), których równoważność i prawidłowa praca przez okres co 

najmniej 2 lat od zamontowania w tramwaju 120NaG będzie potwierdzona przez 

użytkownika tramwaju 120NaG.  

 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na warunkach określonych 

w Rozdziale I ust. 2 pkt 13 oraz w Rozdziale VI ust. 1 pkt 4. 

 

Pytanie 2: 
W Tramwajach Warszawskich dodatkowo posiłkują się parametrami 

technicznymi sprężyn 746 166 S101 (str.2) i wymagają protokołów pomiarowych do 

każdego dostarczanego egzemplarza. Proponuje skorzystać z doświadczeń TW 

i dodatkowo wskazać wymagane parametry. 

 
Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie zawiera ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszego dokumentu Wyjaśnienia i 

zmiana treści SIWZ.  

 

Pytanie 3: 
W związku z tym, iż termin produkcji sprężyn art. 746 146 S101 wynosi 16 tygodni od 

chwili złożenia zamówienia, zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w treści SIWZ w 

rozdziale I pkt. 2 ppkt. 10.  

Prosimy o zmodyfikowanie zapisu tak, aby otrzymał brzmienie; Dostawy cząstkowe 

realizowane będą w ciągu 30 dni roboczych, od dnia zgłoszenia telefonicznego 

potwierdzonego faksem lub e-mailem , jednak pierwsza dostawa nastąpi nie wcześniej 

niż 16 tygodni od chwili podpisania umowy.  

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę. 
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Przedmiotowe zmiany nie powodują zmiany terminu otwarcia ofert. 

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną 

część SIWZ, podczas sporządzania ofert.  

Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez 

zmian. 


