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WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 

 

Dot. Przetarg nieograniczony sektorowy na najem autobusów niskopodłogowych – 

standardowych, wielkopojemnych oraz autobusów typu midi wraz z usługami utrzymania 

technicznego 

 

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

informuje, że zgodnie z art. 38 ust 1 i 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2017r. poz. 1579 z późn. zmianami) w odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie 

treści SIWZ, udziela następujących odpowiedzi i zmienia treść SIWZ:  

 

Pytanie 1: 

Prosimy o przywrócenie zapisów SIWZ do stanu przed modyfikacją w części dotyczącej 

okresu obowiązywania umowy najmu równej 8 lat oraz usunięcie opcji wydłużenie umowy 

po 6 latach.  

Wprowadzona modyfikacja zakładająca 6-letni okres najmu, jednocześnie z kalkulacją 

zakładającą ofertę cenową z wydłużoną opcją do 8 lat  stwarza dla Wykonawcy kolejne 

ryzyka finansowe i powoduje: 

➢ poniesienie przez Wykonawcę straty z tytułu zerwania instrumentów 

zabezpieczających stałą stopy IRS w sytuacji, gdy po 6 latach Zamawiający nie 

skorzysta z opcji wydłużenia umowy, 

➢ poniesienie przez Wykonawcę straty z tytułu przedterminowej spłaty kredytu w 

sytuacji, gdy po 6 latach Zamawiający nie skorzysta z opcji wydłużenia umowy, 

➢ brak możliwości zaplanowania wartości rynkowej pojazdów po kontrakcie.  

Odpowiedź: 

Zamawiający jest w trakcie realizacji umowy nr 107/ZTM/2016 na świadczenie usług w 

zakresie autobusowego lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasta 

Gdańska w latach 2017-2026 zawartej w dniu 30.12.2016 r. z Gminą Miasta Gdańska (dalej 

„umowy przewozowej“).  Z uwagi na to, że Zamawiający nie ma gwarancji uzyskania 

prolongaty umowy przewozowej ponad okres jej obowiązania, tj. od 30.12.2016 r. do 

30.12.2026 r., zobowiązania Zamawiającego wynikające z udzielenia zamówienia w 

przedmiotowym postępowaniu, w okresie wykraczającym poza okres obowiązywania 

umowy przewozowej, są objęte realizacją opcjonalną (opcją).  

 

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ i uzupełnia Rozdz. II. Opis przedmiotu zamówienia 

o ust. 4, który przyjmuje brzmienie: 
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 „4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zamiarze skorzystania lub zaniechania 

skorzystania z prawa opcji odrębnym pismem, nie później niż 6 miesięcy przed upływem 

6-letniego terminu obowiązywania umowy najmu oraz umowy utrzymania technicznego“. 

 

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ i uzupełnia § 2 Termin realizacji umowy wzoru 

umowy najmu (Załącznik nr 12 do SIWZ) o ust. 5, który przyjmuje brzmienie: 

 

„5. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zamiarze skorzystania lub zaniechania 

skorzystania z prawa opcji odrębnym pismem, nie później niż 6 miesięcy przed 

upływem 6-letniego terminu obowiązywania niniejszej umowy najmu oraz umowy 

utrzymania technicznego “. 

 

Pytanie 2: 

Prosimy aby uzupełniony ust. 3 w Rozdziale II. SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 

otrzymał brzmienie: 

„3. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji dotyczącej wydłużenia 

czasu trwania umowy najmu oraz umowy utrzymania technicznego autobusów do 8 lat 

(bez terminów pośrednich) – wzory umów stanowią  odpowiednio Załącznik nr 12 i 

Załącznik nr 13 do SIWZ)” 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje treść ust. 3 w Rozdziale II. SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, 

który przyjmuje brzmienie: 

 

„3. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji dotyczącej wydłużenia 

czasu trwania umowy najmu oraz umowy utrzymania technicznego autobusów do 8 lat 

(bez terminów pośrednich) – wzory umów stanowią  odpowiednio Załącznik nr 12 i 

Załącznik nr 13 do SIWZ”. 

 

Zamawiający modyfikuje treść ust. 4 w § 2 Termin realizacji umowy wzoru umowy najmu 

(Załącznik nr 12 do SIWZ), który przyjmuje brzmienie: 

 

„4. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji dotyczącej wydłużenia 

czasu trwania umowy najmu oraz umowy utrzymania technicznego autobusów do 8 lat 

(bez terminów pośrednich). 

 

Pytanie 3: 

Uprzejmie prosimy o podjęcie przez Zamawiającego decyzji o skorzystaniu z prawa opcji, 

przed terminem zwarcia umowy najmu oraz umowy utrzymania technicznego. Decyzja ta 

jest konieczna dla Wykonawcy w celu uruchomienia i poprawnego przeprowadzenia 

całego procesu realizacji zamówienia. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na Pytanie 1.  

 

Pytanie 4: 

Prosimy o określenie, czy na potrzeby porównania ofert Zamawiający będzie brał pod 

uwagę wartość czynszu najmu oraz usług utrzymania technicznego w okresie 8 lat? 

Odpowiedź: 

Tak.  

 

Pytanie 5: 

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie w formularzu ofertowym dodatkowych tabel 

umożliwiających wprowadzenie danych dla wartości czynszu najmu za okres 6 lat oraz 

usługi utrzymania technicznego poszczególnych autobusów w okresie 6 lat. 

Powyższe informacje w przypadku decyzji Zamawiającego o nie skorzystaniu z prawa opcji 

będą niezbędne do przygotowania umowy najmu oraz umowy utrzymania technicznego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 6: 

Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, czy 

Zamawiający zgodzi się uzupełnić następującą dokumentację po rozstrzygnięciu 

przetargu:  

1) oświadczenie o Beneficjencie Rzeczywistym; 

2) oświadczenie o osobie zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP); 

3) oświadczenia/informacje/zgody związane z RODO (m.in. informacje dot. 

przetwarzania danych osobowych)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na udostępnienie Wykonawcy ww. dokumentacji.  

 

Pytanie 7: 

Czy Zamawiający potwierdza, iż po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego 

udostępni wybranemu Wykonawcy oświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz ZUS, nie 

starsze niż 3 miesiące? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na udostępnienie Wykonawcy ww. dokumentów, zgodnie 

z odpowiedzią udzieloną na Pytanie 21a) w piśmie z dn. 03.12.2018 r. opublikowanym na 

stronie Zamawiającego.  
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Pytanie 8: 

Czy Zamawiający podając, że Beneficjentem polisy będzie Zamawiający, potwierdza, że w 

przypadku szkody oczekuje od Finansującego upoważnienia do likwidacji szkody/do 

odbioru odszkodowania? 

Natomiast w polisie ubezpieczeniowej Zamawiający wskazany będzie jako 

Ubezpieczający, a Wykonawca jak właściciel przedmiotu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje ubezpieczenia Autocasco.  

 

Pytanie 9: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania cesji wierzytelności na instytucję 

finansującą, a tym samym czy jest możliwa zmiana paragrafu 15 Wzoru umowy najmu 

(Załącznik nr 12 do SIWZ) – np. w następujący sposób:  „Wykonawca nie może dokonać 

cesji wierzytelności wynikających z umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego, za 

wyjątkiem cesji na rzecz podmiotu, który zapewnił Wykonawcy środki finansowe na 

nabycie pojazdów”.   

Odpowiedź: 

Nie. 

 

Ponadto Zamawiający modyfikuje treść SIWZ  w następującym zakresie: 

1) w § 3 wzoru umowy najmu (Załącznik nr 12 do SIWZ) usuwa się ust. 14, 

2) w § 8 wzoru umowy najmu (Załącznik nr 12 do SIWZ) ust. 4 pkt 3) przyjmuje brzmienie: 

„3)  za zwłokę w dostawie dokumentów określonych w § 3 ust. 5, ust. 13 niniejszej   umowy 

– w wysokości  300,00 zł, za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, nie więcej jednak 

niż 1,1% łącznej wartości brutto umowy, określonej w § 6 ust. 16 niniejszej umowy, 

przy czym zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku realizacji 

umowy”. 

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną część 

SIWZ, podczas sporządzania ofert.  

Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez 

zmian. 

 


