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Nr post. 36/520/AM/2019                Gdańsk, dnia 21.06.2019 r. 

 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 

 

Dot. Przetarg nieograniczony sektorowy na naprawę główną i modernizację tramwajów 

typu NGT6-2 

 

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: 

Dotyczy: Zapisy SIWZ  pkt 2.3 oraz projektu umowy  § 2.25.  

Wymienione normy dotyczą pojazdów kolejowych i większość wagonów tramwajowych 

ich nie spełnia, dlatego prosimy o potwierdzenie, że wagony NGT6-2 w chwili obecnej 

spełniają wymagania wymienionych w SIWZ norm. 

Odpowiedź: 

Poniższe normy obowiązują do części urządzeń podlegających modernizacji 

(zamontowane w tych wagonach po raz pierwszy): 

− PN-EN 50155 Zastosowania kolejowe – Wyposażenie elektroniczne stosowane w 

taborze, 

− PN-EN 50121-3-2 Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna 

część 3-2 Tabor-Aparatura, 

− PN-EN 50121-3-1 Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna 

część 3-1 Tabor-Pociąg i kompletny pojazd, 

− PN-EN 50121-2 Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna część 

2 Oddziaływanie systemu kolejowego na otoczenie, 

− PN-EN 50264-1:2008 Kolejnictwo - Przewody kolejowe elektroenergetyczne 

i sygnalizacyjne o szczególnej odporności na działanie ognia - Część 1: Wymagania 

ogólne, 

− PN-EN 50124-1:2007, PN-EN 50124-1:2007/AC:2010 Zastosowania kolejowe – 

Koordynacja izolacji – Część 1: Wymagania podstawowe – Odstępy izolacyjne 



 
 

 
 

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 

 

powietrzne i powierzchniowe dla całego wyposażenia elektrycznego 

i elektronicznego, 

− PN-EN 50124-2:2007, PN-EN 50124-2:2007/AC:2010 Zastosowania kolejowe – 

Koordynacja izolacji – Część 2: Przepięcia i ochrona przeciwprzepięciowa, 

− PN-EN 50125-1:2002, PN-EN 50125-1:2002/AC:2010 Zastosowania kolejowe – 

Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom – Część 1: Urządzenia taborowe, 

− PN-EN 50153:2004 Zastosowanie kolejowe – Tabor – środki ochrony przed 

zagrożeniami elektrycznymi, 

− PN-EN 45545-2 Kolejnictwo. Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych. 

Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwościach 

ogniowych, 

− PN-EN 61310-1:2009  Bezpieczeństwo maszyn - Wskazywanie, oznaczanie 

i sterowanie - Część 1: Wymagania dotyczące sygnałów wizualnych, akustycznych 

i dotykowych. 

− EN 50264 1,2,3 Zastosowania kolejowe – Przewody kolejowe o szczególnej 

odporności na palenie. Przewody o normalnej grubości izolacji, 

− EN 50306 1,2,3,4 Zastosowania kolejowe – Przewody kolejowe o szczególnej 

odporności na palenie. Przewody o zmniejszonej grubości izolacji, 

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 

 

Pytania 2, 3, 4: 

Pytania dotyczą urządzeń klimatyzacyjno-grzewczych. 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający rezygnuje z montażu urządzeń 

klimatyzacyjno-grzewczych i modyfikuje treść SIWZ w następującym zakresie: 

− w Rozdz. II ust. 1 pkt 1) SIWZ usuwa się lit. a), 

− w Rozdz. II ust. 4 pkt 1) SIWZ usuwa się lit. f), 

− w Załączniku nr 1 do SIWZ (Oferta Wykonawcy) w ust. 1 usuwa się lit. a), 

− w Załączniku nr 8 do SIWZ (Wzór umowy) w § 1 ust. 1 usuwa się lit. a), 

− w Załączniku nr 8 do SIWZ (Wzór umowy) w § 2 ust. 26 pkt 1) usuwa się lit. f), 

− w Załączniku nr 8 do SIWZ (Wzór umowy) w Załączniku nr 1 (Szczegółowy opis 

przedmiotu umowy) usuwa się ust. 6. 

 

Pytanie 5: 

Dotyczy: Załącznik nr 1 do projektu umowy pkt. 8.6 zbieranie danych poprzez magistralę 

CAN ze sterownika napędu. 
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Prosimy o potwierdzenie, że obecnie sterownik napędu używa magistrali CAN. Jeżeli tak 

nie jest prosimy o potwierdzenie (dokumentacja producenta pojazdów lub producenta 

napędu), że jest możliwa modyfikacja sterownika oraz potwierdzenie, że Wykonawcy 

modernizacji zostaną przekazane wszystkie kody źródłowe i algorytmy działania napędu. 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający rezygnuje z montażu nowego 

rejestratora zdarzeń i modyfikuje treść SIWZ w następującym zakresie: 

− w Rozdz. II ust. 1 pkt 1) SIWZ usuwa się lit. c), 

− w Załączniku nr 1 do SIWZ (Oferta Wykonawcy) w ust. 1 usuwa się lit. c), 

− w Załączniku nr 8 do SIWZ (Wzór umowy) w § 1 ust. 1 usuwa się lit. c), 

− w Załączniku nr 8 do SIWZ (Wzór umowy) w Załączniku nr 1 (Szczegółowy opis 

przedmiotu umowy) usuwa się ust. 8. 

W związku z rezygnacją z montażu nowego rejestratora zdarzeń, Zamawiający wymaga 

zachowania rejestratora zdarzeń zastosowanego dotychczas w pojazdach typu NGT6-2 

eksploatowanych przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 6: 

Zapisy SIWZ pkt 2.14 dostarczenie dokumentacji technicznej. 

Dla podzespołów i materiałów obecnie stosowanych w wagonach NGT6-2 producent nie 

zapewnił dokumentacji naprawy głównej. Prosimy o potwierdzenie, że wymóg 

dostarczenia dokumentacji naprawy głównej dotyczy tylko urządzeń, które będą 

zamontowane w tych wagonach po raz pierwszy podczas przeprowadzonej modernizacji 

(np. oświetlenia LED), a nie dotyczy urządzeń i materiałów naprawianych lub 

wymienianych na nowe w związku z ich zużyciem. 

Odpowiedź: 

Tak, w części modernizowanej. 

 

Pytanie 7: 

Zapisy SIWZ pkt 2.15 f  dostarczenie dokumentacji technicznej. 

Dla podzespołów i materiałów obecnie stosowanych w wagonach NGT6-2 producent nie 

zapewnił dokumentacji dotyczącej zasad recyklingu. Prosimy o potwierdzenie, że wymóg 

dostarczenia dokumentacji recyklingu dotyczy tylko urządzeń, które będą zamontowane 

w tych wagonach po raz pierwszy podczas przeprowadzonej modernizacji (np. 

oświetlenia LED), a nie dotyczy urządzeń i materiałów naprawianych lub wymienianych 

na nowe w związku z ich zużyciem. 
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Odpowiedź: 

Tak, w części modernizowanej. 

 

Ponadto Zamawiający modyfikuje treść SIWZ  w następującym zakresie: 

I. W Rozdz. II ust. 1 pkt 1) SIWZ przyjmuje następujące brzmienie: 

„1. Przedmiot zamówienia. 

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego naprawy głównej i modernizacji 3 szt. tramwajów typu NGT6-2, 

zgodnie z dokumentacją producenta, po przebiegu ponad 900 000 km, w celu 

przywrócenia pełnej zdolności eksploatacyjnej (dalej „naprawa główna  

i modernizacja tramwajów typu NGT6-2”): 

a) Naprawa główna tramwajów typu NGT6-2 – polega na: 

- Naprawie nadwozia zewnętrznego tramwajów, 

- Naprawie  elementów  podwozia  tramwaju łącznie  z  wózkami  jezdnymi  

i tocznymi, 

- Naprawie skrzyń z aparatami na dachu tramwaju łącznie z odbierakiem 

trakcyjnym, 

- Naprawie wnętrza tramwajów – przedziału pasażerskiego i kabiny 

prowadzącego.  

b) Modernizacja tramwajów typu NGT6-2 – polega na: 

- Modernizacji systemu informacji pasażerskiej, 

- Montażu odkładanej rampy dla osób niepełnosprawnych, 

- Montażu portów USB w przestrzeni pasażerskiej, 

- Montażu automatycznego defibrylatora zewnętrznego w kabinie 

prowadzącego“. 

II. W § 1 Załącznika nr 8 do SIWZ (Wzór umowy) ust. 1 przyjmuje następujące 

brzmienie: 

„1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

naprawy głównej i modernizacji 3 szt. tramwajów typu NGT6-2, zgodnie z 

dokumentacją producenta, po przebiegu ponad 900 000 km, w celu przywrócenia 

pełnej zdolności eksploatacyjnej (dalej „naprawa główna  

i modernizacja tramwajów typu NGT6-2”): 

1) Naprawa główna tramwajów typu NGT6-2 – polega na: 

a) Naprawie nadwozia zewnętrznego tramwajów, 

b) Naprawie  elementów  podwozia  tramwaju łącznie  z  wózkami  jezdnymi  

i tocznymi, 
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c) Naprawie skrzyń z aparatami na dachu tramwaju łącznie z odbierakiem 

trakcyjnym, 

d) Naprawie wnętrza tramwajów – przedziału pasażerskiego i kabiny 

prowadzącego.  

2) Modernizacja tramwajów typu NGT6-2 – polega na: 

a) Modernizacji systemu informacji pasażerskiej, 

b) Montażu odkładanej rampy dla osób niepełnosprawnych, 

c) Montażu portów USB w przestrzeni pasażerskiej, 

d) Montażu automatycznego defibrylatora zewnętrznego w kabinie 

prowadzącego“. 

III. W Załączniku nr 1 do SIWZ (Oferta Wykonawcy) ust. 1 przyjmuje następujące 

brzmienie: 

„1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego naprawy głównej i modernizacji 3 szt. tramwajów typu NGT6-2, 

zgodnie z dokumentacją producenta, po przebiegu ponad 900 000 km, w celu 

przywrócenia pełnej zdolności eksploatacyjnej: 

1) Naprawa główna tramwajów typu NGT6-2 – polega na: 

a) Naprawie nadwozia zewnętrznego tramwajów, 

b) Naprawie  elementów  podwozia  tramwaju łącznie  z  wózkami  jezdnymi  

i tocznymi, 

c) Naprawie skrzyń z aparatami na dachu tramwaju łącznie z odbierakiem 

trakcyjnym, 

d) Naprawie wnętrza tramwajów – przedziału pasażerskiego i kabiny prowadzącego.  

2) Modernizacja tramwajów typu NGT6-2 – polega na: 

a) Modernizacji systemu informacji pasażerskiej, 

b) Montażu odkładanej rampy dla osób niepełnosprawnych, 

c) Montażu portów USB w przestrzeni pasażerskiej. 

d) Montażu automatycznego defibrylatora zewnętrznego w kabinie prowadzącego“. 

IV. W Załączniku nr 1 do SIWZ (Oferta Wykonawcy) ust. 2 przyjmują następujące 

brzmienie: 

„2. Całkowita cena ryczałtowa naprawy głównej i modernizacji 3 szt. tramwajów typu 

NGT6-2: 

1) Całkowita cena ryczałtowa naprawy głównej 3 szt. tramwajów typu NGT6-2 wynosi: 

Cena netto 

zł za 1 

tramwaj  

Ilość (szt.) Całkowita 

cena netto 

Stawka 

podatku VAT 

Kwota 

podatku VAT 

Całkowita 

cena brutto 

zł 

 3     
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2) Całkowita cena ryczałtowa modernizacji 3 szt. tramwajów typu NGT6-2 wynosi: 

Cena netto 

zł za 1 

tramwaj  

Ilość (szt.) Całkowita 

cena netto 

Stawka 

podatku VAT 

Kwota 

podatku VAT 

Całkowita 

cena brutto 

zł 

 3     

 

Łącznie cena za pozycje 1) + 2) wynosi: 

Cena netto ................................................ zł 

VAT – stawka .................% 

Kwota podatku VAT ................................. zł 

CENA BRUTTO: ............................................. ZŁ 

SŁOWNIE CENA BRUTTO: ...................................................................................................” 

V. W Rozdz. X SIWZ ust. 7 przyjmuje następujące brzmienie: 

„Jednostkowe ceny ryczałtowe są cenami niezależnymi od zakresu czynności 

wykonywanych w ramach naprawy głównej i modernizacji tramwajów typu NGT6-2“. 

VI. § 5 Załącznika nr 8 do SIWZ (Wzór umowy) przyjmuje następujące brzmienie: 

 

„§ 5 

Wartość umowy 

 

Ustalone w wyniku przetargu wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy wynosi: 

1) Całkowita cena ryczałtowa naprawy głównej tramwajów typu NGT6-2: 

1go tramwaju typu NGT6-2 = ........................ zł netto x 3 tramwaje typu NGT6-2 = 

....................... zł netto + ................... zł pod. VAT (.......%)  = ..................................... zł brutto 

Słownie wartość brutto: ............................................................................................................ 

2) Całkowita cena ryczałtowa modernizacji tramwajów typu NGT6-2: 

1go tramwaju typu NGT6-2 = ........................ zł netto x 3 tramwaje typu NGT6-2 = 

....................... zł netto + ................... zł pod. VAT (.......%)  = ..................................... zł brutto 

Słownie wartość brutto: ............................................................................................................ 

 

ŁĄCZNIE WARTOŚĆ UMOWY ZA POZYCJE 1) + 2): 

..................... ZŁ NETTO + ..................... ZŁ POD. VAT (.....%) = ....................... ZŁ BRUTTO 

WARTOŚĆ BRUTTO UMOWY SŁOWNIE: .............................................................................. 
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VII. § 6 Załącznika nr 8 do SIWZ (Wzór umowy) przyjmuje następujące brzmienie: 

 

„§ 6 

Sposób rozliczenia umowy 

 

1. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  za  każdy  odebrany  naprawiony  i  

zmodernizowany tramwaj typu NGT6-2,  którego  naprawa główna  i  modernizacja  

potwierdzona  została  podpisanym  przez  obie strony protokołem bezusterkowego 

odbioru końcowego tramwaju NGT6-2 po naprawie głównej i modernizacji, kwotę 

określoną zgodnie z postanowieniami § 5 umowy,  na  podstawie  prawidłowo  

wystawionych  przez  Wykonawcę  Faktur  VAT,  na każdy  tramwaj  osobno.  

Wykonawca  dla  każdego  tramwaju typu NGT6-2  po  naprawie głównej 

i  modernizacji wystawi dwie Faktury VAT, osobno za dokonaną naprawę główną 

i osobno za modernizację. 

2. Zapłata nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej Faktury VAT z dopiskiem „Naprawa główna/ modernizacja 

tramwaju typu NGT6-2 o nr bocznym..........”, na konto Wykonawcy wskazane na 

Fakturze VAT.  

3. Faktury VAT Wykonawca wystawi na Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., ul. Jaś-

kowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk, NIP 2040000711. 

4. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia konta Zamawiającego.  

5. Cena ryczałtowa podana za całość umowy jest podana prawidłowo bez względu na 

sposób jej przeliczenia. 

6. Jednostkowe ceny ryczałtowe są cenami niezależnymi od zakresu czynności 

wykonywanych w ramach naprawy głównej i modernizacji tramwajów typu NGT6-2“. 

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną 

część SIWZ, podczas sporządzania ofert.  

Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez 

zmian. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Zmodyfikacja dokumentacja 


