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Gdańsk, dnia 10.12.2019 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot. przetargu nieograniczonego sektorowego na „Dostawę części zamiennych do
tramwaju N8C”.
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:
Czy Zamawiający omyłkowo nie nazwał wskazanego postępowania „Dostawa części
zawieszenia do tramwaju N8C” zamiast „Dostawa części zamiennych do tramwaju N8C”?
Wskazane elementy nie są elementami zawieszenia tylko po prostu zbiorem części
zamiennych

stosowanych

w

pojazdach

użytkowanych

przez

Zamawiającego.

Sformułowanie „części zamienne pojawia się w pkt. 1 w dalszej części SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść postępowania na „Dostawa części zamiennych do tramwajów
N8C”.
Pytanie 2:
Producenci Continental, GMT, Phoenix nie są producentami tych części. Wnioskujemy o
usunięcie tego zapisu z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający usuwa zapis o dopuszczeniu produktów marki Phoenix, GMT, Continental.
Pytanie 3:
Czy Zamawiający, również omyłkowo, nie żąda terminu realizacji dostawy na 6 miesięcy
od zamówienia? Postępowania te były wielokrotnie prowadzone przez Zamawiającego
wcześniej na ten zestaw części zamiennych. Zamawiający żądał od Wykonawców nawet
5 – dniowego terminu dostawy. Czy tak długi termin dostawy jest zgodny z interesem
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Zamawiającego aby w przypadku awarii technicznej tak długo oczekiwać na dostawę
części? Być może zamawiający miał na myśli termin dostawy 6 dni.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść rozdziału I ust. 2 pkt 8) w następujący sposób: 8) Realizacja
pierwszej dostawy nastąpi w terminie 6 dni od dnia zawarcia umowy.
Pytanie 4:
W pkt 2 „Warunki dostawy i miejsce realizacji zamówienia“ ppkt. 7 Zamawiający żąda
„dostarczenia

karty

katalogowej,

rysunku

techniznego

i

danych

technicznych“

oferowanych elementów. Każdy producent ma swoje tajemnice i ujawnia tylko takie
informacje, które są ważne i potrzebne do odbioru części i nie naruszają tajemnicy
inżynierskiej i wykonawczej. Elementy wskazane przez Zamawiającego w tabeli części
zamiennych w SIWZ są wykonywane na zamówienie, wyłącznie na potrzeby
Zamwiającego i pasują WYŁĄCZNIE do wagonów typu N8C użytkowanych przez
Zamawiającego. Wobec tego opis tych części w SIWZ jest w zupełności wystarczający do
ich pełnej identyfikacji, tak aby odpowiadały wymaganiom Zamawiającego. Żądanie
ujawnienia tych informacji przez Zamawiającego może spowodować, że nie wpłynie
żadna oferta . Prosimy o usunięcie tego zapisu z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający zgadza się na wniosek wykonawcy i w ust. 2 (Warunki dostawy i miejsce
realizacji zamówienia) usuwa pkt 7) SIWZ .
Pytanie 5:
Wnosimy o podział asortymentu wymienionego w rozdziale I ust. 1 SIWZ na odrębne
zadania (na które będzie można złożyć osobne oferty), które faktycznie oddzielą części
do zawieszenia tramwaju N8C (które są produkowane przez wymienionych w SIWZ
producentów), tarcze sprzęgła, elementy układu hamulcowego, układu odmrażania,
osłony przewodów oraz filtr przekładni.
Odpowiedź:
Zamawiający

dzieli

zamówienie

na

3

części

asortymentowe,

według

układu

przedstawionego w formularzu cenowym (Załącznik Nr 1a)
Pytanie 6:
Prosimy również o usunięcie ustępu 4) z rozdziału II. (Warunki reklamacji) SIWZ - „W
przypadku dostawy wątpliwej jakości Wykonawca dokona wymiany reklamacyjnej
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towaru w ciągu 48 godzin.". Zapis nie wskazuje, co oznacza pojęcie „wątpliwa jakość"
oraz nie formułuje kto i w oparciu o co jest uprawniony do wyciągania tego typu
stwierdzeń.
Odpowiedź:
Zamawiającu modyfikuje treść rozdziału II ust. 4 , który przyjmuje następujące
brzmienie: „W przypadku dostawy niezgodnej z wymaganiami określonymi w SIWZ lub
DTR pojazdu Wykonawca dokona wymiany reklamacyjnej towaru w ciągu 48 godzin“.
Pytanie 7:
Ponadto prosimy o usunięcie zapisu litery c) punktu 10, ustęp 2., rozdział I SIWZ (Opis
przedmiotu zamówienia) o treści: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji
z 50% pozycji wymienionych w rozdziale I ust.l SIWZ". Zapis ten ma kluczowe znaczenie
dla konkurencyjności ofert, gdyż cena oferty (a zatem jej punktacja) jest kalkulowana w
oparciu o cały asortyment, a rezygnacja z poszczególnych pozycji po podpisaniu umowy
może zmienić atrakcyjność cenową wybranej oferty na korzyść innego podmiotu,
którego oferta nie została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o cenę całościową. W
ocenie wykonawcy może to prowadzić do nieuczciwej konkurencji.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść rozdziału II ust. 2 pkt 10 litera c) SIWZ w następujący sposób:
c) rezygnacji do 30% pozycji wymienionych w rozdziale I ust. 1 SIWZ

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe odpowiedzi podczas sporządzania
ofert, gdyż stanowią one integralną część SIWZ.
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 17.12.2019r. godz. 10.30
Z poważaniem
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