Gdańsk, dnia 23.10.2019 r.
Nr post. 93/520/AS/2019

WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot. przetargu nieograniczonego na „Dostawę 4 sztuk zwrotnic tramwajowych w
Zajezdni Tramwajowej Gdańsk Nowy Port”.
Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. jako Zamawiający w niniejszym
postępowaniu, działając na podstawie §17 ust. 8 Regulaminu Zamówień Publicznych
Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o. w Gdańsku, w odpowiedzi na wnioski
Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie 1:
Rozdział I pkt 2 ppkt 2) SIWZ
Zamawiający w treści Rozdziału I pkt 2 ppkt 2) SIWZ wskazuje, że koszty transportu,
jego organizacja oraz rozładunek spoczywają na Wykonawcy. Wykonawca proponuje,
by jako warunki realizacji Zamówienia określić wyłącznie transport zwrotnic, z
wyłączeniem rozładunku i jego organizacji. W takich okolicznościach postanowienie
Rozdziału I pkt 2 ppkt 2) SIWZ przyjmie następujące brzmienie, tzn.:
Koszty transportu i jego organizacja spoczywają na Wykonawcy. Koszty rozładunku i jego
organizacja spoczywają na Zamawiającym.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Treść rozdziału I pkt. 2 ppkt 2) pozostawia bez zmian.
Pytanie 2:
Rozdział I pkt 2 ppkt 9) SIWZ
W Rozdziale I pkt 2 ppkt 9) SIWZ Zamawiający jako okres gwarancji podał 36 miesięcy
liczony od dnia podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego dostawy.
Wykonawca wnosi, by okres gwarancji został skrócony do 24 miesięcy, wobec czego
postanowienie Rozdziału I pkt 2 ppkt 9) SIWZ przyjmie następujące brzmienie:
Wykonawca udzieli 24 - miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Okres gwarancji
liczony od dnia podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego dostawy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Treść rozdziału I pkt 2 ppkt 9) pozostwia be zmian.
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Pytanie 3:
Rozdział II pkt 2 SIWZ
Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu rozpatrzenia gwarancji z 3 dni na 7 dni, wobec
czego postanowienie Rozdziału II pkt 2 SIWZ otrzymałoby brzmienie:
Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. Każda nie
uznana przez Wykonawcę reklamacja wymaga uzasadnienia na piśmie w formie protokołu i
rozpatrywana będzie w siedzibie Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający zgadza się na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę tj. wydłużenie
terminu rozpatrzenia reklamacji do 7 dni.
Pytanie 4:
Rozdział IV SIWZ
Ze względu na krótki okres realizacji Zamówienia a też związanie złożoną ofertą przez 60
dni od terminu składania ofert, który został przedłużony do dnia 28 października 2019
roku, Wykonawca wnosi o zmianę terminu realizacji Zamówienia z 31 grudnia 2019 roku
na 10 tygodni od daty podpisania umowy. Należy bowiem zauważyć, że termin związania
ofertą upłynie tuż przed terminem realizacji umowy. W takich okolicznościach Rozdział IV
SIWZ przyjmie następujące brzmienie:
Termin realizacji zamówienia - 10 tygodni od daty podpisania umowy pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść rozdziału IV SIWZ w następujący sposób:
Termin wykonania zamówienia – 10 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Pytanie 5:
Rozdział XIV pkt 1 ppkt 1) SIWZ
Ze względu na krótki okres realizacji Zamówienia, Wykonawca wnosi o wykreślenie
postanowienia Rozdziału XIV pkt 1 ppkt 1) SIWZ w całości.
W przypadku jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na takie działanie, Wykonawca
proponuje wykreślenie ostatniego zdania Rozdziału XIV pkt 1 ppkt 1) SIWZ i
doprecyzowanie warunków odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, wobec czego
postanowienie to przyjmie takie oto brzmienie:
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach, nie później jednak niż w terminie 15 dni od daty zawarcia
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umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Treść rozdziału XIV pkt 1 ppkt 1) pozostawia bez zmian.
Pytanie 6:
Rozdział XIV pkt 1 ppkt 4) SIWZ
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o poddanie sporów wynikłych w toku realizacji
umowy pod właściwość sądów powszechnych dla siedziby strony powodowej. Mając tę
kwestię na uwadze, Wykonawca wskazuje następujące brzmienie analizowanego
postanowienia:
Wszelkie spory wynikłe z realizacji zawartej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny dla
siedziby strony powodowej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Treść rozdziału XIV ust. 1 pkt 4) pozostawia bez zmian.
Pytanie 7:
W Rozdziale XIV pkt 2 SIWZ Zamawiający określa zasady odpowiedzialności Wykonawcy z
tytułu kar umownych oraz zasady ustalania wysokości tych kar. W ocenie Wykonawcy
zastrzeżone kary umowne są rażąco wysokie z perspektywy zakresu, specyfiki
przedmiotu zamówienia oraz wartości umowy.
Stąd też Wykonawca proponuje poniższe zmiany do brzmienia pkt 2 Rozdziału XIV
SIWZ, tzn.:
1)
wykreślenie pkt 2 ppkt 1 lit. a) w całości lub - w przypadku negatywnego
rozstrzygnięcia tego wniosku Wykonawcy - zmniejszenie wysokości kar umownych w
pkt 2 ppkt 1 lit. a) - z 20% na 10%,
2) zmniejszenie wysokości kar umownych w następujący sposób:
a) w pkt 2 ppkt 1 lit. b) - z 200 zł na 100 zł i z 20% na 10%,
b) w pkt 2 ppkt 1 lit. c) - - z 20% na 10%,
c) w pkt 2 ppkt 1 lit. d) - z 200 zł na 100 zł i z 10% na 5%,
d) w pkt 2 ppkt 2 lit. a) i b) - z 500 zł na 250 zł,
e) w pkt 2 ppkt 6 - z 30% na 15%,
3)
wyznaczenie co najmniej 7 dni na uzyskanie od Wykonawcy wyjaśnień, iż nie
ponosi winy za wystąpienie zdarzenia, na podstawie którego zobowiązany jest do
zapłaty kary umownej (Rozdział XIV pkt 2 ppkt 3 SIWZ), tzn.:
Zamawiający, po ustaleniu istnienia przesłanek naliczenia kar umownych, wezwie
Wykonawcę do wykazania, we wskazanym terminie, jednakże nie krótszym niż 7 dni, iż nie
ponosi winy za wystąpienie zdarzenia na podstawie którego zobowiązany jest do zapłaty
kary umownej,
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4)

w Rozdziale XIV pkt 2 ppkt 4 SIWZ Wykonawca proponuje doprecyzowanie, iż:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia za wykonanie umowy, pod warunkiem, iż Wykonawca wyrazi na to uprzednią
zgodę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności,
5) Wykonawca wnosi, by w Rozdziale XIV pkt 2 ppkt 7 SIWZ wyznaczyć dla
Wykonawcy minimalny 14 - dniowy termin na zastosowanie się do zaleceń
Zamawiającego, tzn.:
W przypadku wykonywania umowy w sposób niezgodny z wymogami SIWZ oraz
deklarowanymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej, Zamawiający zwróci się do
Wykonawcy z pismem wzywającym go do zaprzestania naruszania ww. wymagań lub
usunięcia stwierdzonych wad, wyznaczając Wykonawcy co najmniej 14-dniowy termin na
zaprzestanie naruszeń lub usunięcie stwierdzonych wad. Niezastosowanie się do zaleceń
Zamawiającego stanowić będzie podstawę do natychmiastowego rozwiązania umowy i
obciążenia Wykonawcy karą w wysokości określonej w pkt. 1) lit c).
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Treść rozdział XIV ust. 2 pkt 1) pozostawia bez zmian.
Pytanie 8:
Rozdział XIV pkt 3 ppkt 6) SIWZ
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy przez „okoliczność ekonomiczną"
uzasadniającą wprowadzenie istotnych zmian w umowie Zamawiający rozumie
nagły wzrost cen surowców lub podzespołów, wykorzystywanych przez Wykonawcę
w ramach wykonywania Zamówienia, który to wzrost wynika z okoliczności
niezależnych od Wykonawcy, których ani Wykonawca, ani Zamawiający nie mógł
przewidzieć w chwili zawarcia umowy?
Jeśli nie, to Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie do treści Rozdziału XIV
pkt 3 ppkt 6) SIWZ możliwości dokonania zmiany umowy, polegającej na waloryzacji
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku nagłego wzrostu cen surowców lub
podzespołów, wykorzystywanych przez Wykonawcę w ramach wykonywania
Zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Treść rozdział XIV ust. 2 pkt 1) pozostawia bez zmian.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zwrotnic, a krótki okres realizacji umowy tj. 10
tygodni wyłącza zastosowanie przepisów o waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy.
Pytanie 9:
Rozdział XIV pkt 4 SIWZ
Wykonawca wnosi o ustalenie, iż żadna ze Stron umowy nie może dokonać cesji
wierzytelności wynikających z umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony.
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Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Treść rozdziału XIV pkt 4 pozostawia bez zmian.
Pytanie 10:
Regulamin Zamówień Publicznych Sektorowych Gdańskich Autobusów i
Tramwajów Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
Wykonawca zwraca się z prośbą o przedłożenie Regulaminu Zamówień Publicznych
Sektorowych Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o. - Załącznika Nr 3 do Zarządzenia
Nr 24/2017 Prezesa Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o. z dnia 10.08.2017 r.
bądź o wskazanie źródła internetowego, z którego można pobrać ten dokument, ze
względu na jego niedostępność w Biuletynie Informacji Publicznej Gdańskich Autobusów
i Tramwajów Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
Odpowiedź:
Zamawiający prześle Regulamin Zamówień Publicznych Sektorowych GAiT w wersji
elektronicznej na podany przez Wykonawcę adres e-mail.
Pytanie 11:
Dotyczy pkt. 1.2.4 oraz 1.2.5
Zamawiający w pkt.1.2.4 oraz 1.2.5 SIWZ przenosi na Wykonawcę odpowiedzialność
za prawidłowe określenie przedmiotu zamówienia. Czy w związku z tym Zamawiający
dopuszcza wynikający z przeprowadzenia wizji lokalnej oraz niezbędnego do
zamówienia zwrotnic i innych elementów - zwymiarowania, zwiększony zakres
przedmiotu zamówienia, który zagwarantuje prawidłową współpracę zabudowanych
nowych zwrotnic z istniejącym torowiskiem?
Czy mając na uwadze powyższe, Zamawiający przewiduje ze względu na zwiększony
zakres zamówienia, dodatkowy czas na jego kompleksową realizację, która wymaga
wykonania dodatkowych pomiarów geodezyjnych?
Czy mając na uwadze powyższe, Zamawiający przewiduje na zwiększony zakres
zamówienia dodatkowe środki finansowe?
Odpowiedź:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 12:
Rozdział VI pkt 5) SIWZ
Wnioskujemy, aby Wykonawca mógł przedstawić wykaz dostaw kompletnych rozjazdów
tramwajowych jako spełnienie warunku opisanego w rozdziale VI pkt 5) SIWZ, oraz
dołączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw kompletnych rozjazdów.
Wniosek nasz wynika z faktu iż zwrotnice są elementem rozjazdów tramwajowych.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść rozdziału VI pkt 5 SIWZ w natępujący sposób:
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5) Wypełniony Załącznik nr 4 stanowiący wykaz dostaw zwrotnic tramwajowych lub
kompletnych rozjazdów tramwajowych wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
o łącznej wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł netto, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, dat i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, z załączeniem
dowodów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.
PONADTO:
Zamawiający uzupełnia treść rozdziału I ust. 1 dodając co następuje:
Mechanizm i sterowanie elektrycznego przekładania kierunku zwrotnicy musi być typu
HWE61.1 O-Z ZA=45 HANNING & KAHL, lub równoważny posiadający deklarację
zabudowy w rozumieniu dyrektywy 2006/42/EG wspólnoty europejskiej załącznik II B.
Zamawiający zmienia treść rozdziału I ust. 2 pkt 6) w następujący sposób:
6) Wykonawca dołączy do dostawy pełną dokumentację techniczno-ruchową oraz rysunki
techniczne dostarczonych zwrotnic. W przypadku zwrotnicy nr 20 (ze sterowaniem
elektrycznym) dołączy schemat elektryczny układu wraz z opisem i instrukcją montażową.
Przedmiotowe zmiany nie powodują zmiany terminu składania i otwarcia ofert, tj.
31.10.2019r.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sprządzania ofert,
jako że stanowią one integralną część SIWZ.
Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez
zmian.
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