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

II 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: 
SIWZ Dział I, ust.1 

a) Producentami wymienionych części są firmy KWD oraz GMT. 

b) tabela, Lp.8: część oznaczona symbolem 122280000729 to połówka sprzęgła 
membranowego po stronie silnika a nie po stronie przekładni. 

 
Pytanie 2: 
SIWZ Dział I, ust.2, pkt.3) 
Zakres oznaczeń nie jest jednakowy dla wszystkich części. Części nie są oznaczane 
numerem partii produkcyjnej i miesiącem produkcji. Niektóre części są oznaczane 
rokiem produkcji. Poszczególne części mogą być oznaczone w sposób, jak części 
dostarczone na pierwszy montaż. 
Proszę o zmianę treści Dział I, ust.2, pkt.3) na: „Dostarczone części muszą być nowe, 
oznakowane zgodne z oznaczeniami części przeznaczonymi na pierwszy montaż”. 
 
Pytanie 3: 
SIWZ Dział I, ust.2, pkt.5) 
W ostatnich miesiącach nastąpiło znaczne wydłużeniu terminów produkcji związane 
m.in. z ograniczoną dostępnością na rynku odpowiedniej jakości stali. Nie ma możliwości 
wyprodukowania i dostarczenia części w ciągu 20 dni. Prosimy o wydłużenie terminów 
dostaw dla Lp.1 i Lp.9 do 11 miesięcy od dnia złożenia zamówienia wymienionego w 
Dział I ust.2 pkt.5 oraz o wydłużenie terminów dostaw dla Lp.2-8 do 9 miesięcy od dnia 
złożenia zamówienia. 
 
Pytanie 4: 
SIWZ Dział I, ust.2, pkt.7) 
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Wymienione części były projektowane do danego pojazdu, nie są elementami 
katalogowymi, nie istnieją do nich karty katalogowe. Proszę o usunięcie SIWZ Dział I, 
ust.2, pkt.7). Wraz z dostawą może być dostarczony certyfikat producenta wg EN10204 
potwierdzający jakość i zgodność z technologią przewidzianą dla danej części. 
 
Pytanie 5: 
SIWZ Dział I, ust.2, pkt.8-9) 
Jednostkowy koszt produkcji zależy od ilości, dlatego wnosimy o ograniczenie możliwych 
zmian ilości części Lp.1 do Lp.9 z obecnych 50% do 20%. 
 
Pytanie 6: 
SIWZ Dział I, ust.2, pkt.10) 
Treść zbieżna z SIWZ Dział I, ust.2, pkt.8. Proszę o usunięcie SIWZ Dział I, ust.2, pkt.10. 
 
Pytanie 7: 
SIWZ Dział II, ust.2 
W niektórych przypadkach analiza wymaga więcej czasu i nie ma możliwości 
rozpatrzenia w ciągu 7 dni. Prosimy o wydłużenie terminu na rozpatrzenie reklamacji z 
obecnych 7 na 14 dni. 
 
Pytanie 8: 
SIWZ Dział II, ust.3 
W skrajnym przypadku termin wykonania naprawy może oznaczać konieczność 
wyprodukowania i dostarczenia nowej części. W takim przypadku nie ma możliwości 
wykonania wymiany w ciągu 30 dni kalendarzowych. Prosimy o wydłużenie terminu 
wymiany z obecnych 30 dni do 11 miesięcy. 
 
Pytanie 9: 
 
SIWZ Dział VI, ust.1, pkt.5) 
Ilości wymienione w SIWZ Dział I, ust.1 są bardzo duże a części stosowane są tylko w 
niewielu  pojazdach w Polsce. Niektóre części nie były dostarczana do podmiotów 
świadczących usługi komunikacji tramwajowej w podanych ilościach. Wnosimy o 
usunięcie SIWZ Dział VI, ust.1, pkt.5). 
 
 
 
 
Pytanie 10: 
SIWZ Dział VI, ust.2, pkt.10) litera a 
Prosimy o dopuszczenie możliwości składania ofert w walucie EUR i wystawiania faktur 
w PLN po przeliczeniu EUR na PLN wg kursu średniego NBP tabela A  z dnia 
poprzedzającego dzień wystawienia faktury. 



 
 

 
 

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 
 

 
Pytanie 11: 
SIWZ Dział XIV, ust.2, pkt.1) litera a 
Biorąc pod uwagę duży zakres, wartość i nieustaloną ilość zamawianych części prosimy 
o ograniczenie  wysokości kary umownej z obecnych 20% wartości brutto umowy do 
10% wartości netto umowy. 
 
Pytanie 12: 
SIWZ Dział XIV, ust.2, pkt.1) litera b i litera c 
Biorąc pod uwagę duży zakres, wartość i nieustaloną ilość zamawianych części 
zaproponowana kara jest zdecydowanie za wysoka. Prosimy o ograniczenie łącznej kary 
umownej do 10% wartości netto danej pozycji Lp. z danego zamówienia składanego 
zgodnie z Dział I ust.2 pkt.5. 
 
Pytanie 13: 
SIWZ Dział XIV, ust.2, pkt.1) lit.d 
Biorąc pod uwagę duży zakres, wartość i nieustaloną ilość zamawianych części 
zaproponowane kara jest zdecydowanie za wysoka. Prosimy o ograniczenie łącznej kary 
umownej do 5% wartości netto danej pozycji Lp. z danego zamówienia składanego 
zgodnie z Dział I ust.2 pkt.5. 
 
Pytanie 14: 
SIWZ Dział XIV, ust.2, pkt.5 
Biorąc pod uwagę duży zakres, wartość i nieustaloną ilość zamawianych części prosimy 
o ograniczenie  łącznej wysokości kary umownej z obecnych 30% do 20% łącznej 
wartości netto zamówień złożonych  zgodnie z Dział I ust.2 pkt.5. 
 
 
 
 
 
Odpowiedź 1: 

a) Zamawiający modyfikuje wymóg dostawy nowych części i przyjmie do realizacji 
dostawę firm KWD lub GMT we wszystkich pozycjach, zamiast wyrobów firmy 
Continental. 

b) Zamawiający zgadza się na poprawienie omyłki w nazwie wymaganej części i 
przyjmie do realizacji wskazaną połówkę sprzęgła membranowego po stronie 
silnika.  

 
Odpowiedź 2: 
Zamawiający wyraża zgodę na propozycję, że dostarczone części muszą być nowe, 
oznakowane  zgodnie z oznaczeniami części przeznaczonymi na pierwszy montaż.  
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Odpowiedź 3: 
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wydłużenia terminów dostaw                        
i podtrzymuje wymóg dostaw zawarty w SIWZ. 
 
Odpowiedź 4: 
Zamawiający dopuszcza dostarczenie certyfikatu producenta wg  wg EN10204 
potwierdzający jakość i zgodność z technologią przewidzianą dla danej części. 
 
Odpowiedź 5: 
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję zmian ilości części Lp.1 do Lp.4 oraz Lp.7-
Lp.8 z 50% do 20% i podtrzymuje wymóg dostaw ilości zawarty w SIWZ. 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję zmian dostawy ilości 50 szt i 100 szt.              
i podtrzymuje wymóg dostaw zawarty w SIWZ. 
 
Odpowiedź 6: 
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu zawartego w Rozdziale I ust. 1 pkt. 10 
w SIWZ i pozostawia go w mocy. 
 
Odpowiedź 7: 
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu na rozpatrzenie reklamacji z 7 dni na 
14 dni.  
 
Odpowiedź 8: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wymiany lub naprawy 
reklamacyjnej z 30 dni na 11 miesięcy i podtrzymuje wymóg zawarty w SIWZ. 
 
 
Odpowiedź 9: 
Zamawiający do wykazu dostaw – potwierdzających wykonanie dostaw dopisuje:   
„...zrealizowanych na rzecz podmiotów świadczących usługi transportu publicznego  
w komunikacji tramwajowej, zakładów komunikacyjnch i zakładów produkujących 
tramwaje,...“ 
 
Odpowiedź 10: 
Zamawiający nie wyraża zgody na fakturowanie dokonywanych dostaw w obcej walucie, 
wymaga fakturowanie tylko w złotych polskich.  
 
 
Odpowiedź 11: 
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję ograniczenia kary umownej i podtrzymuje 
wymóg zawarty w SIWZ. 
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Odpowiedź 12: 
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję ograniczenia kary umownej i podtrzymuje 
wymóg zawarty w SIWZ. 
 
Odpowiedź 13: 
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję ograniczenia kary umownej i podtrzymuje 
wymóg zawarty w SIWZ. 
 
Odpowiedź 14: 
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję ograniczenia kary umownej i podtrzymuje 
wymóg zawarty 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. 
 
        Z poważaniem 
 
 
       
 


