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WYJAŚNIENIE TREŚCI 

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

Dot. przetargu nieograniczonego sektorowego na „Dostawę klocków hamulcowych do 

pojazdów szynowych”. 

 

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. jako Zamawiający w niniejszym 

postępowaniu, działając na podstawie §17 ust. 8 Regulaminu zamówień publicznych 

sektorowych Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o., w odpowiedzi na wniosek 

wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie 1: 

Prosimy o dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych na poszczególne 

zadania jak wypunktowano w części II formularza ofertowego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na podział zamówienia na 2 części, w sposób wskazany w 

zmodyfikowanym formularzau cenowym. Zmienia tym samym treść rozdziału VI ust. 2 

pkt 1) SIWZ w nastepujący sposób:  

 

1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:  

a/ część I zamówienia: klocki hamulcowe do wagonu NGD99 wózek toczny 

                                   klocki hamulcowe do wagonu NGD99 wózek napędowy 

                                   klocki hamulcowe do wagonu N8C 

b/ część II zamówienia: klocki hamulcowe do wagonu PESA 128Na wózek toczny 

                                    klocki hamulcowe do wagonu PESA 128Na wózek napędowy   

                                                 klocki hamulcowe do wagonu PESA 120NaG   

                                                 klocki hamulcowe do wagonu NGT6 wózek toczny   

                                                 klocki hamulcowe do wagonu NGT6 wózek napędowy   

 

oraz nie dopuszcza się składania ofert alternatywnych lub wariantowych. 

  

Pytanie 2: 

Prosimy o możliwość oferowania klocków równoważnych / zamiennych w stosunku do 

wyspecyfikowanych w SIWZ w p.1 Przedmiot zamówienia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 3: 

Zwracam się z prośbą o weryfikację ilości kpl. klocków hamulcowych do wagonu PESA 

128Na (wózek toczny i napędowy) podanych w przedmiocie zamówienia. Przy 2 wózkach 

napędowych i jednym tocznym, potrzebnych jest 8 kpl kl. ham. do wózka napędowego i 

4 kpl kl. ham. do wózka tocznego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający określa ilość kompletów dla wagonu PESA 128Na wózek toczny w liczbie 

120 kpl., natomiast do wagonu PESA 128Na wózek napędowy w liczbie 300 kpl. 

 

Pytanie 4: 

Ponadto proszę o wydłużenie terminu realizacji dostaw cząstkowych do 10 dni 

roboczych- jest to minimalny okres, który uwzględnia nie tylko czas wytworzenia 

produktu, ale również margines na ewentualne zdarzenia losowe (jak np. awarie 

maszyn). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. Treść rozdziału I ust. 2 pkt 5) przyjmuje następujące 

brzmienie: 

5) Dostawy cząstkowe realizowane w zależności od potrzeb, w ciągu 10 dni roboczych od 

dnia zgłoszenia telefonicznego, potwierdzonego faksem lub e-mailem. 

 

Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez 

zmian.  

Udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi nie powodują zamiany terminu otwarcia 

ofert, który został wyznaczony na dzień 10.12.2019r. godz. 10.00  

 

                                                                                                       Z poważaniem 

        

 

 
       


