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Nr post. 28/520/AM/2019                Gdańsk, dnia 24.05.2019 r. 

 

 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 

Dot. Przetarg nieograniczony sektorowy na naprawy główne tramwajów typu 120NaG 

 

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 

2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami) w odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie 

treści SIWZ, udziela następujących odpowiedzi i zmienia treść SIWZ:  

 

Pytanie 1: 

SIWZ Rozdział II, ust. 1. pkt 1) 

Czy istnieje możliwość przeprowadzenia oględzin wytypowanych przez Zamawiającego 

pięciu pojazdów przeznaczonych do naprawy głównej? Jeśli tak, prosimy o podanie 

terminu i miejsca. 

Oględziny pomogą zapoznać się ze stanem faktycznym pojazdów i skonfrontować go z 

opisem przedmiotu zamówienia, co będzie miało istotny wpływ na wysokość oferowanej 

ceny. 

 

Odpowiedź: 

Wykonawcy przed terminem otwarcia ofert mogą dokonać oględzin tramwajów objętych 

przedmiotem zamówienia w Zajezdni Tramwajowej Zamawiającego przy ul. Wita Stwosza 

110, po uzgodnieniu telefonicznie terminu z Zamawiającym.  

 

Pytanie 2: 

SIWZ Rozdział II, ust. 2. pkt 2) d) 

Co Zamawiający rozumie przez naprawę antykorozyjną podwozia, o której mowa w ww. 

zapisie SIWZ. 

 

Odpowiedź: 

Przez naprawę antykorozyjną podwozia Zamawiający rozumie wykonanie czynności 

polegających na usunięciu korozji i zabezpieczeniu podwozia przed jej wystąpieniem.  

 

Pytanie 3: 

SIWZ Rozdział II, ust. 2. pkt 3) b)  

Po wymianie wszystkich elementów metalowo-gumowych wózka wykonawca musi 

wykonać regulację usprężynowania. Na zużytych obręczach (nierównych) będzie to 

niezgodne z DTR. Obręcze są elementami eksploatacyjnymi i nie wchodzą w zakres 
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naprawy głównej. W związku z tym czy Zamawiający może dopisać następujące zdanie: 

„Zamawiający dostarczy przyszłemu Wykonawcy kompletny zestaw do przeobręczowania 

każdego tramwaju. Elementy zdemontowane należy przekazać do GAIT zgodnie z 

załącznikiem nr 4 do Umowy, gdzie po weryfikacji trafią do banku obręczy lub utylizacji.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje treści SIWZ i uzupełnia Rozdz. II ust. 3 SIWZ o pkt 22), który 

przyjmuje brzmienie: 

„22) Wraz z każdym tramwajem typu 120NaG przekazanym do naprawy głównej 

Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletny zestaw do przeobręczowania zestawu 

kołowego tramwaju.“ 

Analogiczną zmianę wprowadza się w §2 Załącznika nr 8 do SIWZ pn. „Wzór umowy“, w 

którym dodaje się ust. 24. 

 

Pytanie 4: 

SIWZ Rozdział II, ust. 2. pkt 3) d) e) 

Czy Zamawiający będzie wymagał wymiany wszystkich szybko-złączek bez względu na ich 

stan?   

 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 5: 

SIWZ Rozdział II, ust. 2. pkt 3) h) 

Jakiego typu badań nieniszczących ram wózków będzie wymagał Zamawiający? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga wykonania badań defektoskopowych dla ram wózków  

w tramwajach typu 120NaG podlegających naprawie głównej.  

 

Pytanie 6: 

SIWZ Rozdział II, ust 2. pkt 4) f) 

Czy w wytypowanych pojazdach do NG Oferent w ramach oględzin pojazdów przed 

złożeniem oferty może dokonać przeglądu wykładziny podłogowej i sklejki podłogowej  

w celu określenia ich stanu? 

 

Odpowiedź: 

Tak, po uzgodnieniu telefonicznie terminu oględzin z Zamawiającym.  

 

Pytanie 7: 

SIWZ Rozdział II, ust 2. pkt 4) h) 
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Czy Zamawiający, w przypadku jeżeli część stelaży foteli pasażerskich nie będzie nadawała 

się do naprawy przekaże przyszłemu Wykonawcy nowe stelaże nieodpłatnie z własnego 

magazynu, czy też wykonawca ma uwzględnić ich koszt w kalkulacji NG? 

 

Odpowiedź: 

W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca uwzględni koszt wymiany stelaży 

foteli pasażerskich na nowe w cenie Oferty.  

 

Pytanie 8: 

SIWZ Rozdział II, ust 2. pkt 4) k) 

Czy Zamawiający będzie wymagał wymiany porysowanych i uszkodzonych tafli szyb okien 

pojazdu, czy zaakceptuje ich naprawy i polerowanie? Jeżeli będzie wymagał wymiany szyb, 

to czy przekaże je przyszłemu Wykonawcy nieodpłatnie z własnego magazynu czy też 

Oferent ma uwzględnić ich koszt w kalkulacji NG? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na naprawę i polerowanie porysowanych i uszkodzonych tafli 

szyb okien pojazdu, jeśli w wyniku wykonania tych czynności rysy zostaną usunięte. W 

przypadku przeciwnym Wykonawca uwzględni koszt wymiany szyb na nowe w cenie 

Oferty. 

 

Pytanie 9: 

SIWZ Rozdział II, ust 2. pkt 4) bb) 

W związku z długim okresem eksploatacji, czy Zamawiający zgodzi się na zmianę ww. 

zapisu SIWZ  i wpisanie obowiązkowej wymiany baterii akumulatorów? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje treść pkt 4) lit bb) w Rozdz. II ust. 2, który przyjmuje brzmienie: 

„4) Przedział pasażerski: 

bb) przegląd, test i wymiana baterii akumulatorów“.  

Analogiczną zmianę wprowadza się w §1 ust. 2 pkt 4) lit. bb) Załącznika nr 8 do SIWZ pn. 

„Wzór umowy“. 

 

Pytanie 10: 

SIWZ Rozdział II, ust 2. pkt 5) a) 

Czy zamawiający ma jakiś wybrany typ fotela motorniczego odpowiadający standardom 

zajezdni? Czy zamawiający ma określone dodatkowe wymogi do montowanego fotela 

związane z ergonomią, podgrzewaniem, wentylowaniem itp.? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje treść pkt 5) lit. a) w Rozdz. II ust. 2 SIWZ, który przyjmuje 

brzmienie: 

„5) Kabina motorniczego: 

a) wymiana fotela motorniczego wraz z podstawą na model „ISRI 6830KM/885 Prawy“. 

Analogiczną zmianę wprowadza się w §1 ust. 2 pkt 5) lit. a) Załącznika nr 8 do SIWZ pn. 

„Wzór umowy“. 

 

Pytanie 11: 

SIWZ Rozdział II, ust 3. pkt 19) 

Czy przez elementy zdemontowane Zamawiający rozumie wyłącznie te elementy, które 

obligatoryjnie wykonawca ma wymienić na nowe, a zużyte przekazać Zamawiającemu na 

potwierdzenie, że wymiana miała miejsce? 

 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 12: 

SIWZ Rozdział II, ust 3. pkt 20) 

Czy Zamawiający zezwala na używanie pakietu rotacyjnego dotyczącego takich 

elementów jak: pantograf, mechanizmy drzwi itp.? Po użyciu pakietu rotacyjnego 

elementy zamontowane na pojeździe po NG będą miały inne numery, co zostanie 

odnotowane przez Wykonawcę w książce pojazdu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie 13: 

SIWZ Rozdział II, ust 7. pkt 2) 

Czy prawidłowe rozumienie ww. zapisu SIWZ oznacza, że Wykonawca udziela gwarancji 

tylko na te części poszycia, które wymagały naprawy i tylko w zakresie wykonanej 

naprawy? 

 

Odpowiedź: 

Tak.  

 

Pytanie 14: 

SIWZ Rozdział III, pkt 4) 

Czy Zamawiający może zmodyfikować zapis ww. punktu SIWZ w taki sposób, aby możliwe 

było odebranie kolejnego tramwaju do NG w tym samym dniu, w którym dostarczony 

będzie poprzedni tramwaj po wykonanej naprawie? Tym samym dostarczenie i odebranie 

kolejnego tramwaju do naprawy mogłoby się odbyć tym samym środkiem transportu i nie 
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występowałyby przerwy w realizacji NG spowodowane czasem niezbędnym na dokonanie 

odbioru już naprawionego tramwaju.   

 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje treść ust. 4 w Rozdz. III SIWZ, który przyjmuje brzmienie: 

„4. Przekazanie przez Zamawiającego każdego kolejnego tramwaju typu 120NaG do 

naprawy głównej odbywać się będzie sukcesywnie, w dniu odbioru wcześniej 

naprawionego tramwaju typu 120NaG, potwierdzonego podpisaniem protokołu 

bezusterkowego odbioru końcowego dla każdego tramwaju typu 120NaG osobno“. 

Analogiczną zmianę wprowadza się w §4 ust. 4 Załącznika nr 8 do SIWZ pn. „Wzór umowy“. 

 

Pytanie 15: 

SIWZ Załącznik nr 8 - Wzór Umowy, Paragraf 6 ust. 1   

Ww. zapis przewiduje możliwość przekazania Wykonawcy zaliczki do wysokości 15% netto 

wartości umowy na zakup materiałów niezbędnych do wykonania naprawy głównej. 

Ponieważ każdy z dostawców komponentów i materiałów wymaga od 50% do 100% 

przedpłaty,  zaliczka w wysokości 15% nie jest wystarczająca na uruchomienie wszystkich 

niezbędnych zamówień. W związku z tym, czy Zamawiający może zmodyfikować zapis 

Paragrafu 6 ust. 1 wzoru umowy NG i wpisać możliwość uzyskania zaliczki w wysokości 

40%? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje treść §6 ust. 1 Załącznika nr 8 do SIWZ pn. „Wzór umowy“, który 

przyjmuje brzmienie: 

„1. Zamawiający przewiduje możliwość przekazania Wykonawcy zaliczki, do wysokości 

30% wartości netto umowy, na zakup materiałów niezbędnych do wykonania naprawy 

głównej tramwajów typu 120NaG. Zaliczka będzie płatna przez Zamawiającego na 

podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę Faktury VAT proforma, w terminie 

21 dni od dnia wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej Faktury VAT proforma, 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na Fakturze VAT proforma. 

Wykonawca wystawi Fakturę VAT proforma w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Po 

otrzymaniu zapłaty Wykonawca wystawi w terminie 7 dni Fakturę VAT na wartość 

otrzymanej kwoty“.  

 

Pytanie 16: 

SIWZ Rozdział III – Miejsce i termin wykonanie zamówienia 

 

Czas dostawy części, które podlegają obowiązkowej wymianie w ramach naprawy głównej 

limituje termin wykonania umowy. Wiele komponentów i części może być zakupionych 

przez wykonawcę wyłącznie od zagranicznych oryginalnych producentów u których czas 

dostawy, liczony od złożenia zamówienia do dnia dostawy wynosi w wielu przypadkach 30 

tygodni. Dotyczy to np. elementów wyposażenia kabiny takich jak zadajnik jazdy, 
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elementów metalowo gumowych do wózków i wielu innych komponentów, bez których 

zakończenie naprawy głównej nie będzie możliwe.  

 

Czy Zamawiający może skorygować zapisy Rozdziału III SIWZ oraz wzoru umowy w taki 

sposób, aby urealnić wymagany termin zakończenia umowy, której rozpoczęcie realizacji 

będzie mogło nastąpić 30 tygodni od momentu jej podpisania? Dopiero bowiem 

podpisanie umowy umożliwi wykonawcy złożenie zamówień i wpłacenie zaliczek do 

dostawców części i komponentów niezbędnych do wykonania naprawy głównej.  

Przesunięcie w czasie rozpoczęcia i zakończenia naprawy głównej, związane z 

koniecznością pozyskania przez wykonawcę kompletu części i komponentów, pozytywnie 

wpłynie na czas wyłączenia z ruchu każdego z tramwajów podlegających naprawie 

głównej ponieważ skompletowane wcześniej części umożliwią wykonanie naprawy w 

możliwie najkrótszym czasie i nie wystąpią żadne opóźnienia spowodowane brakiem 

części.     

 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje treść ust. 2 i 5 w Rozdz. III SIWZ, które przyjmują brzmienie: 

„2. Pierwszy tramwaj typu 120NaG zostanie przekazany Wykonawcy do naprawy głównej 

w ciągu 30 tygodni od dnia zawarcia umowy. 

5. Wykonawca dostarczać będzie sukcesywnie do Zamawiającego tramwaje typu 120NaG 

po naprawie głównej do odbioru końcowego z tym, że ostatni tramwaj typu 120NaG po 

naprawie głównej zostanie dostarczony do Zamawiającego nie później niż w terminie do 

dnia 31 grudnia 2020 roku“. 

Analogiczną zmianę wprowadza się w §4 ust. 2 i 5 Załącznika nr 8 do SIWZ pn. „Wzór 

umowy“. 

 

Ponadto Zamawiający modyfikuje treść SIWZ  w następującym zakresie: 

1) pkt 2) w Rozdz. II ust. 7 SIWZ przyjmuje brzmienie:  

„2)  Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcy, maksymalnie 60 miesięcy gwarancji na 

blachy poszycia zewnętrznego oraz na perforację korozyjną i powłok lakierniczych w 

zakresie wykonanej naprawy głównej tramwaju typu 120NaG“ 

2) w pkt 3) w Rozdz. XI SIWZ  modyfikacji ulega zapis: 

„Minimalna długość gwarancji brana pod uwagę przy obliczaniu kryterium G2 – 24 

miesiące“. 

3) pkt 14) w Rozdz. II ust. 3 SIWZ przyjmuje brzmienie:  

„14) Materiały użyte do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego tramwajów typu 

120NaG muszą zapewniać co najmniej 2-letnią eksploatację tramwaju typu 120NaG bez 

ujawnienia się ognisk korozji i zmian powłoki lakierniczej, rozwarstwiania/ pękania 

materiałów zastosowanych we wnętrzu i na zewnątrz tramwaju.“ 
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Analogiczną zmianę wprowadza się w §2 ust. 13 Załącznika nr 8 do SIWZ pn. „Wzór 

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. 

 


