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Nr post. 20/520/MN/2019                Gdańsk, dnia 15.03.2019 r. 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI 
SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 
Dot. przetargu nieograniczonego na „Dostawę części sprzęgieł do tramwaju 120 NaG”. 
 
 

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. jako Zamawiający w niniejszym 
postępowaniu, działając na podstawie § 17 ust. 7 Regulaminu Zamówień Publicznych 
Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o. o., w odpowiedzi na wnioski Wykonawców         
o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących odpowiedzi: 
 
Pytanie 1: 
Działając w interesie publicznym prowadzącym do zwiększenia konkurencyjności             
w przedmiotowych postępowaniach, prosimy o rozdzielenie na oddzielne zadania 
przedmiotu zamówienia w postępowaniu 21/520/MN/2019 na „Dostawę wkładek 
gumowych koła i sprzęgła do tramwajów 120 NAG”, bądź alternatywnie o przeniesienie 
drugiej pozycji tj. „Pakiet elementów sprężystych do KPK-D340 do tramwaju 120 NaG – 
komplet = 12 szt.” do postepowania 20/520/MN/2019 na „ Dostawę części sprzęgieł           
do tramwajów 120 NAG”. Przeniesienie tej pozycji do drugiego postepowania byłoby 
wskazane, ponieważ umieszczone są w nim pozostałe elementy tego samego sprzęgła. 
 
Pytanie 2: 
W celu jednoznacznego zidentyfikowania asortymentu w aktualnych postępowaniach 
prosimy o dodanie kolumny wraz z przypisaniem numeru katalogowego producenta 
przekładni. Prosimy o potwierdzenie, czy przypisane numery katalogowe producenta 
odpowiadają asortymentowi, który zamierzacie zakupić. 
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Dla ułatwienia identyfikacji tych części, w załączeniu do niniejszego pisma przesyłam 
wybrane listy z katalogu części zamiennych. 
 
Pytanie 3: 
Wnioskujemy o zmianę wymagań odnośnie posiadanych referencji. Wnioskujemy             
o rozróżnienie, czy dostawca zamierza dostarczyć części oryginalne, czy zamienniki.         
W przypadku części oryginalnych referencje są bezzasadne, ponieważ Zamawiający ma 
pewność, że dostarczony asortyment będzie najlepszej jakości, natomiast w przypadku 
zaoferowania wyrobów równoważnych (zamienników) Wykonawca zobowiązany jest 
załączyć do oferty niezbędne referencje , potwierdzające prawidłową pracę tych 
wyrobów przez okres co najmniej 12 miesięcy; kartę katalogową zawierającą 

L.p. Rodzaj asortymentu Symbol 
Numer 
producenta 
przekładni 

Ilość 

1 
Sprzęgło kompletne KPK-
D340 z pakietem 
elementów sprężystych 

99405501 H85.621661 25 kompletów 

2 Jarzmo osiowe przekładni 
sprzęgła KPK-D340 

053406350000 H85.621662 25 szt. 

3 Wał drążony Cardana 
sprzęgła KPK-D340 063406350000 H85.621663 25 szt. 

4 
Jarzmo osiowe przekładni 
sprzęgła KPK-D340 053406350001 H85.621665 25 szt. 

5 
Jarzmo wału drążonego 
Cardana sprzęgła KPK-
D340 

053406350002 H85.621664 30 szt. 

6 
Sprzęgło membranowe 
kompletne MKZ228 
przekładni lub silnika 

99815310 139.00123610 30 szt. 

7 
Połówka sprzęgła 
membranowego MKZ228 
od strony przekładni 

122280010809 H85.621786 30 szt. 

8 
Połówka sprzęgła 
membranowego MKZ228 
od strony przekładni 

122280000729 H85.621787 30 szt. 

9 Wspornik przekładni lub 
silnika 

63020804 190.00333110 800 szt. 

10 

Pakiet elementów 
sprężystych do KPK-D340 
do tramwaju 120 
NaG - komplet = 12 szt. 

61014101 H36.114410 x 
12 szt. 

150 
kompletów 
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charakterystyczne parametry tego wyrobu oraz świadectwo 3.1 wg. normy PN-
EN10204:2006. 
 
Pytanie 4: 
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert w przedmiotowych postępowaniach do 
20-03-2019. 
 
Pytanie 5: 
Rozdział I. ust. 2. p. 5) SIWZ Ze względu na dużą sumaryczną wartość postępowania oraz 
możliwość Zamawiającego do zmiany całkowitej ilości asortymentu o ± 50%, prosimy        
o wprowadzenie limitów ile sztuk danego asortymentu może być zamówionych                 
w jednym zamówieniu oraz podanie orientacyjnego rocznego zapotrzebowania. 
 
Pytanie 6: 
Rozdział II. ust.1. SIWZ Prosimy o uzupełnienie zapisu, o informacje, które powinny być 
zawarte w zgłoszeniu reklamacyjnym, co ułatwi oraz przyspieszy proces rozpatrywania 
reklamacji przez Wykonawcę. 
Propozycja nowego zapisu: „Reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego w formie 
telefonicznej, potwierdzone pisemnie lub elektronicznie. Za datę zgłoszenia reklamacji 
uznaje się datę wysłania reklamacji przez Zamawiającego faksem lub e-mailem do 
Wykonawcy. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje: numer 
reklamowanej części, datę złożenia reklamacji, datę dostawy nowej części, dane pojazdu, 
w którym jest reklamowana część zamontowana oraz przebieg pojazdu od momentu 
montażu części, numer seryjny przekładni, w której reklamowana część jest 
zamontowana”. 
 
Pytanie 7: 
Rozdział II. ust. 4 i 5 SIWZ Prosimy o wykreślenie obu zapisów z SIWZ. Za opóźnienie         
w dostawie, Zamawiający określił Kary Umowne, natomiast powyższy zapis stanowi 
podwójne karanie za jedno przewinienie, w takim przypadku nie jesteśmy w stanie 
skalkulować ryzyka. Z tego względu wnioskujemy o wykreślenie tego zapisu. 
 

Pytanie 8: 
Rozdział VI. ust. 2. pkt 10) a) SIWZ. Ze względu, że oryginalne części są produkowane 
przez firmę zagraniczną, w celu ograniczenia ryzyka kursowego dla obu stron 
postepowania, prosimy o umożliwienie złożenia oferty w walucie obcej, natomiast do 
przeliczenia przyjąć średni kurs NPB na dzień składania ofert lub odpowiednio daty 
wystawienia faktury. 
Propozycja nowego zapisu: „10) Cena powinna być podana: a) cyfrowo i słownie               
w złotych polskich bądź EURO (dla porównania ofert kurs EURO – PLN zgodnie ze 
średnim kursem EURO opublikowanym przez NBP na dzień składania ofert)”.  
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Pytanie 9: 
Rozdział XIV. ust. 2) SIWZ. Prosimy o zmianę następujących limitów wysokości kar 
umownych:  
Propozycja nowego zapisu: „1) Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w 
przypadku: 
a) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 
w wysokości 20% wartości brutto umowy, 
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w określonych w umowie terminach –        
w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 20% 
wartości brutto zamówienia dostarczonego z opóźnieniem, 
c) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za 
które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 20% wartości brutto umowy, 
d) za zwłokę w wymianach lub naprawach gwarancyjnych lub reklamacyjnych - w 
wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki jednak łącznie nie więcej niż 5% 
wartości brutto umowy.” 
 

Pytanie 10: 
Rozdział XIV. ust. 2) p. 5)  SIWZ. Prosimy o dodanie zapisu: „Odszkodowania 
uzupełniające wynikające z realizacji niniejszej umowy mogą być naliczane do łącznej 
wysokości 70% wartości brutto umowy” 
 

Pytanie 11: 
Rozdział XIV. ust. 2) p. 10)  SIWZ. Prosimy o usunięcie zapisu:” Zamawiający ma prawo 
dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych 
Kodeksu Cywilnego.” 
 

Pytanie 12: 
Rozdział XIV. ust. 4 pkt 4. SIWZ. W celu równego traktowania Stron umowy, prosimy o 
zmianę zapisu na następujący: „Obie Strony nie mogą dokonać cesji wierzytelności 
wynikających z umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony.” 
 

Pytanie 13: 
Prosimy o dodanie następujących zapisów:  
1. Ograniczenie odpowiedzialności 
Strony zgodnie postanawiają, iż Dostawca nie odpowiada - niezależnie od podstawy 
prawnej - za szkody pośrednie, tzn. za szkody nie powstałe na samym przedmiocie 
dostawy. W szczególności Dostawca nie odpowiada za przestój w produkcji 
Zamawiającego lub podmiotów trzecich, postój zakładu, utratę odsetek, utracony zysk 
oraz inne roszczenia osób trzecich. To ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód 
wyrządzonych umyślnie. 
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2. Inne postanowienia 
Jeśli któreś z postanowień niniejszej umowy wraz z załącznikami byłoby lub stałoby się 
nieważne, nie naruszy to ważności pozostałych postanowień. W takim wypadku strony 
zmienią umowę, przede wszystkim przez odpowiednią redakcję jej postanowień 
przy zachowaniu celu i warunków umowy. 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedź 1: 
Zamawiajacy wyraża zgodę na podzielenie postępowania na dwie części, tj.: 
Część I - Wkładka gumowa koła tramwaju 120 NaG, 98141502 
Część II - Pakiet elementów sprężystych do KPK-D340 do tramwaju 120 NaG - komplet 
= 12 szt., 61014101  
 
Odpowiedź 2: 
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie kolumny wraz z  przypisaniem numeru 
katalogowego producenta przekładni. 

L.p. Rodzaj asortymentu Symbol 
Numer 
producenta 
przekładni 

Ilość 

1 
Sprzęgło kompletne KPK-
D340 z pakietem 
elementów sprężystych 

99405501 H85.621661 25 kompletów 

2 Jarzmo osiowe przekładni 
sprzęgła KPK-D340 

053406350000 H85.621662 25 szt. 

3 Wał drążony Cardana 
sprzęgła KPK-D340 

063406350000 H85.621663 25 szt. 

4 Jarzmo osiowe przekładni 
sprzęgła KPK-D340 053406350001 H85.621665 25 szt. 

5 
Jarzmo wału drążonego 
Cardana sprzęgła KPK-
D340 

053406350002 H85.621664 30 szt. 

6 
Sprzęgło membranowe 
kompletne MKZ228 
przekładni lub silnika 

99815310 139.00123610 30 szt. 

7 
Połówka sprzęgła 
membranowego MKZ228 
od strony przekładni 

122280010809 H85.621786 30 szt. 
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Odpowiedź 3: 
Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę zamienników  i wymaga dostaw nowych 
części oryginalnych firmy Continental lub GMT. Zamawiający wymaga także referencji 
na dostawę tych części, zgodnie z wymogami zapisanymi w Rozdziale VI ust. 1 pkt. 5) 
SIWZ.  
 
Odpowiedź 4: 
Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert, tj.:  
 

1. Termin składania ofert: 21.03.2019 r.  do godz. 930, 

2. Termin otwarcia ofert: 21.03.2019 r.  godz. 1000 pokój nr 7 lub 17. 

 
Odpowiedź 5: 
Zamawiający nie jest w stanie określić limitów sztuk danego asortymentu w jednym 
zamówieniu więc nie wyraża zgody na zmianę i podtrzymuje w mocy wymogi zawarte                       
w SWIZ. 
 
Odpowiedź 6: 
Zamawiajacy zgadza się na propozycję nowego zapisu dotyczącego reklamacji.  
 
Odpowiedź 7: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów i podtrzymuje wymogi zawarte              
w SIWZ. 
 
Odpowiedź 8: 
Zamawiający nie wyraża zgody na fakturowanie dokonywanych dostaw w obcej walucie, 
wymaga fakturowanie tylko w złotych polskich.  
 
Odpowiedź 9: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów i podtrzymuje wymogi zawarte              
w SIWZ. 
 
Odpowiedź 10: 
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zaproponowanego zapisu i podtrzymuje 
wymogi zawarte  w SIWZ. 

8 
Połówka sprzęgła 
membranowego MKZ228 
od strony przekładni 

122280000729 H85.621787 30 szt. 

9 
Wspornik przekładni lub 
silnika 63020804 190.00333110 800 szt. 
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Odpowiedź 11: 
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zaproponowanego zapisu i podtrzymuje 
wymogi zawarte w SIWZ. 
 
Odpowiedź 12: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowanego zapisu i podtrzymuje 
wymogi zawarte w SIWZ. 
 
Odpowiedź 13: 
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zaproponowanych zapisów i podtrzymuje 
wymogi zawarte w SIWZ. 
 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną 
część SIWZ, podczas sporządzania ofert.  

Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez 
zmian. 
  
 
      
 
 
       
 


