Nr post. 108/520/MN/2019

Gdańsk, dnia 07.11.2019 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot. przetargu nieograniczonego na „Dostawę tramwajowych wkładek gumowych
sprzęgła i zawieszenia ”.
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:
Czy do wymienionych w punkcie I. 1. firm dopuszczonych do przetargu
nieograniczonego
sektorowego
dopuszczą
państwo
również
naszą
firmę
"BiukonAdamWalczak” z proponowanymi wyrobami firmy FLEXIBIL?
Odpowiedź 1:
Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie do udziału w postępowaniu
proponowanych przez Państwa firmę wyrobów firmy FLEXIBIL.
Pytanie 2:
Zapytanie dotyczy punktu nr I, z przedmiotu zamówienia z pozycji Ip. 1. Zamawiający
posługuje się nr art. nr 732 097 S39. Jako dostawca oryginalnych sprężyn, pragniemy
poinformować, że symbol S39 oznacza fonnę z której została wykonana produkcja.
Obecnie posiadamy w swoim magazynie sprężyny o nr art. 762 097 S55, która spełnia te
same wymagania co sprężyna 732 097 S39. Z uwagi na duże w Polsce w wielu zakładach
tramwajowych zapotrzebowanie na tą sprężynę, wyprodukowaliśmy ich znaczną ilość.
Obecnie posiadamy w swoim magazynie odpowiednie ilości aby móc przystąpić do tego
postępowania.
Sprężyny te są wyprodukowane w 2018 roku, obecnie termin produkcji wynosi 18-22
tygodni od chwili złożenia zamówienia, a więc nie ma takiej możliwości by
wyprodukować ilość 480 szt. w 2019 roku. Dodatkowo pragniemy poinformować, że na
sprężyny, które posiadamy udzielamy 12 miesięcznej gwarancji od chwili dostawy a więc
tak jak wymaga Zamawiający,.
W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w SIWZ w przedmiocie
zamówienia a tym samym na wyrażenie zgody na dostawę sprężyn o nr art. 732 097 S55
z roku produkcji 2018.
Odpowiedź 2:
Zamawiający wyraża zgodę na dostawę sprężyn o nr art. 732 097 S55 z roku produkcji
2018.
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Pytanie 3:
Prosimy również o utworzenie odrębnych przedmiotów zamówienia, odrębnych zadań
dla lp. 1,2 oraz 4.
Odpowiedź 3:
Zamawiający dzieli postępowanie na 5 Części, tj.:
Część I - Wkładka metalowo-gumowa Phoenix
Część II - Wkładka metalowo-gumowa Phoenix
Część III - Wkładka sprzęgła metalowo-gumowa GMT
Część IV - Łącznik sprzęgła metalowo-gumowy Phoenix
Część V - Sprężyna metalowo-gumowa zawieszenia GMT do tramwaju 128NA
Pytanie 4:
Prosimy również o stworzenie harmonogramu dostaw, to umożliwi nam nie tylko
przygotowanie produkcji ale również, przygotowanie jak najkorzystniejszej oferty.
Odpowiedź 4:
Zamawiający nie utworzy harmonogramu dostaw ponieważ nie jest wstanie przewidzieć
czasokresu zużycia poszczególnych elementów.
Pytanie 5:
Czy dopuszczą państwo podzielenie przetargu na części i złożenie oferty częściowej na
pozycję nr 5 "Sprężyna metalowo-gumowa zawieszenia GMTdo tramwaju128NA"
Odpowiedź 5:
Zamawiający, j. w., dzieli postępowanie na 5 Części, tj.:
Część I - Wkładka metalowo-gumowa Phoenix
Część II - Wkładka metalowo-gumowa Phoenix
Część III - Wkładka sprzęgła metalowo-gumowa GMT
Część IV - Łącznik sprzęgła metalowo-gumowy Phoenix
Część V - Sprężyna metalowo-gumowa zawieszenia GMT do tramwaju 128NA
Pytanie 6:
Pozycja 2 Wkładka metalowo-gumowa Phoenix 73214 S8 z 32 szt.
Oto numer Phoenix jest niepoprawny, być może jest to 732214 S8 lub inne?
Odpowiedź 6:
Zamawiający uznaje nr 732214 S8 za właściwy i wymagany.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną
część SIWZ, podczas sporządzania ofert.
Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez
zmian.
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