Nr post. 51/520/MN/2018

Gdańsk, dnia 14.06.2018 r.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot. przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i wykonanie fundamentu,
dostawę, montaż i uruchomienie jednostojakowej tokarki karuzelowej ”.
Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. jako Zamawiający w niniejszym
postępowaniu, działając na podstawie §17 ust. 8 Regulaminu Zamówień Publicznych
Sektorowych Gdańskich Autobusów i Trawmajów Sp. z o.o. Część B stanowiącego
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2017 Prezesa Gdańskich Autobusów i Tramwajów
Sp. z o. o. z dnia 10.08.2017 r. w odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), udziela następujących
odpowiedzi:
Pytanie 1:
Bardzo proszę o sprecyzowanie Szczegółowych wymagań technicznych dla tokarki:
I Opis przedmiotu zamówienia, 1. Przedmiot zamówienia, pkt 2. Szczegółowe
wymagania techniczne dla tokarki: podpunkt e) uchwyty narzędziowe i f) oprawki.
Odpowiedź:
Zamawiający, w punkcie f), wymaga dostarczenia wraz z tokarką różnego rodzaju
oprawek, tj.:
3 x oprawa tokarska lewa (DCLNL 4040S 19) – toczenie zgrubne góry kołnierza i części
wewnętrznej, toczenie kołnierza i czoła w drugim zamocowaniu,
1 x oprawa tokarska lewa (DCLNL 4040S 12) – toczenie wykańczające,
2 x oprawa tokarska symetryczna (DDNNN 4040S 15) – toczenie powierzchni rowka
w czole, toczenie wykańczające profilu w otworze,
2 x oprawa do toczenia konturów (SRSCL 3225P 12) – toczenie powierzchni kształtowych.
Odpowiedź dotycząca
w odpowiedzi nr 2.

punktu

e)

uchwyty

narzędziowe,

zawarta

jest

poniżej

Pytanie 2:
Bardzo proszę o informację czy chodzi tu o jakieś konkretne typy i ilości uchwytów
i oprawek oraz o jakieś konkretne rodzaje mocowań, np. capto?
Odpowiedź:
Głowica powinna być przystosowana do zamontowania co najmniej 6 powyższych
opraw. Wykonawca poza tym dostarczy trzy imaki do opraw na wytaczak Ø 60.
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Jednocześnie, na podstawie
§ 17 ust.13
Regulaminu Zamówień Publicznych
Sektorowych Część B stanowiącego Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2017 Prezesa
Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o. o. z dnia 10.08.2017 r. Zamawiający
dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

1.
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia
Dodaje się pkt 1), przez co ust. 1 Przedmiot zamówienia przyjmuje brzmienie:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie fundamentu, dostawa, montaż
i uruchomienie jednostojakowej tokarki karuzelowej z kształtowym sterowaniem
numerycznym przeznaczonej do obróbki obręczy kół jezdnych tramwajów wraz ze
szkoleniem pracowników obsługi tokarki.
1) Wykonanie fundamentu polega na skuciu istniejącej posadzki betonowej o powierzchni
ok. 50 m2, wycięciu torowiska i pozostawienie go w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego, wykonaniu nowej posadzki z betonu B25 ze zbrojeniem rozproszonym.
2) Tokarka, według programu technologicznego powinna umożliwiać
następujących operacji tokarskich:
a) wytaczanie wewnętrznych średnic i profili obręczy koła,
b) toczenie powierzchni bocznych i zewnętrznych profili obręczy koła,
c) obróbka kształtowa krawędzi koła,

wykonywanie

3) Szczegółowe wymagania techniczne dla tokarki:
a) imak narzędziowy,
b) osłona przestrzeni roboczej spełniająca standardy CE,
c) sterownik z polskimi oznaczeniami funkcji programowania,
d) transporter wiórów,
e) uchwyty narzędziowe,
f) oprawki:

- 3 x oprawa tokarska lewa (DCLNL 4040S 19) – toczenie zgrubne góry
kołnierza
i części wewnętrznej, toczenie kołnierza i czoła w drugim
zamocowaniu,
- 1 x oprawa tokarska lewa (DCLNL 4040S 12) – toczenie wykańczające,
- 2 x oprawa tokarska symetryczna (DDNNN 4040S 15) – toczenie
powierzchni rowka w czole, toczenie wykańczające profilu w otworze,
- 2 x oprawa do toczenia konturów (SRSCL 3225P 12) – toczenie powierzchni
kształtowych,
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

śruby fundamentowe,
deklaracje zgodności CE,
chłodzenie cieczą,
sześciopozycyjna głowica narzędziowa,
system centralnego smarowania,
bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej stołu roboczego,
bezstopniowa regulacja wartości posuwu kolumn,

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. | ul. Jaśkowa Dolina 2 | 80-252 Gdańsk
tel. 58 341 00 21-23 | gait@gait.pl | www.gait.pl
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000186615 | kapitał zakładowy 69 171 000 zł | NIP 2040000711 | Regon 192993561

n)
o)
p)
q)
r)

średnica toczenia – 1000 ÷ 1250 mm,
średnica stołu roboczego – 900 ÷ 1000 mm,
maksymalna wysokość przedmiotu obrabianego – 1000 mm,
maksymalna waga przedmiotu obrabianego – 500 kg,
programy obróbcze kół tramwajów eksploatowanych w Gdańskich Autobusach i Tramwajach
Sp. z o.o.

Wraz z kompletnie wyposażoną tokarką, dodatkowo musi być dostarczona Dokumentacja
Techniczno Ruchowa tokarki (zawierająca między innymi: rysunki konstrukcyjne, instrukcję
eksploatacji, obsługi i konserwacji, wykaz części zamiennych), w 2 egzemplarzach w wersji
drukowanej papierowej i elektronicznej – w języku polskim.
2.

VI. Przygotowanie oferty
1. Dokumenty, informacje i materiały, które należy załączyć do oferty:
Dodaje się pkt 7) który przyjmuje brzmienie:
7) Dla spełnienia warunku określonego w rozdziale V ustęp 1. pkt 2), do oferty należy
dołączyć:
Wypełniony Załącznik nr 4 do SIWZ, stanowiący wykaz dostaw wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający
wykonanie dostaw tokarki karuzelowej sterowanej numerycznie, o średnicy
toczenia co najmniej 1250 mm, z układem chłodzenia, osłonami i transporterem
wiórów, w ilości co najmniej 1 szt., wraz z podaniem ich rodzaju, ilości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.
Jednocześnie dodaje się Załącznik Nr 4 do SIWZ Wykaz dostaw w zakresie zamówienia
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat:
Z A Ł Ą C Z N I K NR 4

pieczątka firmy

Wykaz dostaw w zakresie zamówienia wykonanych w okresie ostatnich trzech lat.
L.p.

Typ tokarki karuzelowej

Data wykonania

Nazwa i adres odbiorcy*

Ilość
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RAZEM ILOŚĆ SZTUK :
…………………
* - do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie w/w
dostaw !!!

…………...........................
miejscowość - data

podpis i stanowisko
uprawnionego przedstawiciela firmy

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną
część SIWZ, podczas sporządzania ofert.
Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez
zmian.
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