Nr post. 104/520/AS/2019

Gdańsk, dnia 16.12.2019 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:
W związku z opublikowaniem przez Zamawiającego zmian treści w SIWZ proszę o
przywrócenie pierwotnej treści rozdziału I ust. 2 pkt 8).
Zmieniona na wniosek jednego z wykonawców treść ("Realizacja pierwszej dostawy
nastąpi w terminie 6 dni od dnia zawarcia umowy.") uniemożliwia wykonawcom
osiągnięcie płynności dostaw i zaplanowania produkcji oraz logistyki. Zamawiający nie
określił bowiem harmonogramu dostaw i nie stwierdził jakie ilości i jakiego konkretnie
asortymentu planuje zamówić po zawarciu umowy (zważając na zapisy umożliwiające
Zamawiającemu zwiększenie lub zmniejszenie o 50% ilości zamówienia). Co więcej samo
zawarcie umowy nie jest jednocześnie „zgłoszeniem telefonicznym, potwierdzonym
faksem lub e-mailem” wymaganym do realizacji dostawy cząstkowej. Jeśli takie
zgłoszenie zostałoby skierowane do wykonawcy np. po upływie 3 dni od dnia zawarcia
umowy, oznaczałoby to, że towar należy Zamawiającemu dostarczyć w 3 dni od
zgłoszenia.
Jak zostało zauważone przez jednego z wykonawców, "elementy wskazane przez
Zamawiającego w tabeli części zamiennych w SIWZ są wykonywane na zamówienie,
wyłącznie na potrzeby Zamawiającego i pasują WYŁĄCZNIE do wagonów typu N8C
użytkowanych przez Zamawiającego", co oznacza, że towary te nie są dostępne w
ogólnej sprzedaży (są produkowane na zamówienie, a żadna fabryka nie jest w stanie
wyprodukować i dostarczyć jakichkolwiek elementów pod indywidualne zamówienie w 6
dni). Co więcej, potencjalny wykonawca nie może stworzyć zapasów magazynowych dla
zaspokojenia ewentualnych potrzeb Zamawiającego, ponieważ w przypadku braku
zamówienia ze strony Zamawiającego nie można ich sprzedać innym klientom.
Uwzględniając podtrzymane przez Zamawiającego prawo do "rezygnacji do 30% pozycji
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wymienionych w rozdziale I ust. 1 SIWZ" Wykonawca nie ma możliwości zaplanowania
produkcji i zapasów magazynowych bez ryzyka "pozostania" z niesprzedawalnym
towarem w magazynie.
Ponadto, zmieniona na wniosek jednego z wykonawców treść rozdziału I ust. 2 pkt 8).
SIWZ, stoi w sprzeczności z pkt 9) „Dostawy cząstkowe realizowane w zależności od
potrzeb, w ciągu 20 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia telefonicznego,
potwierdzonego faksem lub e-mailem”.
W związku z powyższym, wnoszę jak we wstępie.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść rozdziału I ust. 2 pkt 8) w następujący sposób:
8) Realizacja pierwszej dostawy nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
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 powodują zamianę terminu otwarcia ofert,
który został wyznaczony na dzień 23.12.2019r. godz. 10.15
Z poważaniem

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

