Nr post. 133/520/AS/2019

Gdańsk, dnia 09.01.2020 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot. przetargu nieograniczonego sektorowego na „Dostawę szyn”.
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 w postępowaniu przedmiotem zamówienia są szyny:
a) 60R2, R260, 18m – 40 sztuk
b) 49E1, R260, 18m – 20 sztuk
Odpowiedź:
a) Tak, przedmiotem zamówienia są szyny 60R2, R260, 18m – 40 sztuk;
b) Tak, przedmiotem zamówienia są szyny 49E1, R260 długości 15m (Zamawiający
dopuszcza możliwość zwiększenia długości szyn do 18m).
Pytanie 2:
Czy zamawiający przewiduje określenie minimalnej ilości dostarczanych szyn za jednym
transportem na 20 sztuk w celu optymalizcaji kosztów dostaw? Proszę podać minimalną
ilość szyn dla pojedyńczej dostawy, którą przewiduje zamawiający.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający określa minimalną ilość sztuk szyn w jednym transporcie na 20 sztuk.
Zamawiający dopuszcza zamówienie różnych typów szyn w tym samym transporcie.
Pytanie 3:
Odnośnie SIWZ rozdział I pkt. 1:
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy szyny 49E1
wykonanej wg normy EN 13674 zamiast S49. Rysunek szyny zgodnie z załącznikiem.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dostawę szyny 49E1 według normy EN 13674.
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Pytanie 4:
Odnośnie SIWZ rozdział I pkt. 2, ppkt. 3:
Prosimy o informację, czy Zamawiający zna przybliżony harmonogram dostaw oraz
minimalną ilość materiału w jednej dostawie.
Odpowiedź:
Zamawiający ustala minimalną ilość szyn w jednym transporcie na 20 sztuk szyn
(możliwe jest zamówienie różnych typów szyn w tym samym transporcie).
Harmonogram dostaw będzie uzależniony od aktualnych potrzeb.
Pytanie 5:
Odnośnie SIWZ rozdział I pkt. 2, ppkt. 5 lit. a, b:
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania drogą mailową
dokumentów jakościowych w dniu dostawy i dodatkowo pocztą wraz z fakturą. W
związku z faktem, iż dostawy realizowane są transportem przewoźnika istnieją poważne,
obiektywne trudności dołączenia do dostawy i skutecznego doręczenia tak ważnych
dokumentów.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie wspomnianych dokumentów e-mailem.
Pytanie 6:
Odnośnie SIWZ rozdział I pkt. 2, ppkt. 6:
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia wyznaczonego
czasu na uzgodnienie terminu dostawy z 96 godzin na 48 godzin.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu dostawy.
Pytanie 7:
Odnośnie SIWZ rozdział I pkt. 2, ppkt. 8, lit. a, b:
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji ww. punktu w
następujący sposób:
a) zmniejszenia wielkości przedmiotu zamówienia wymienionego w rozdziale I ust. 1
SIWZ do 25%
b) zwiększenia wielkości przedmiotu zamówienia wymienionego w rozdziale I ust. 1 SIWZ
do 25%
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie 8:
Odnośnie SIWZ rozdział II pkt. 5:
Prosimy o informację, czy z uwagi na rodzaj produktu objętego przedmiotem
zamówienia i logistykę działania w odniesieniu do takiego produktu, Zamawiający
dopuszcza możliwość wydłużenia terminu wymiany gwarancyjnej z 7 na 14 dni.
Odpowiedź:
Zamawiający zgadza się na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę. Rozdz. II ust. 5
przyjmuje brzmienie:
5. W przypadku opóźnienia powyżej 14 dni wymiany gwarancyjnej, Zamawiający
zastrzega sobie możliwość zakupu towaru tej samej jakości, ilości i rodzaju od innego
dostawcy i obciążenia Wykonawcy całkowitym kosztem tego zakupu. Zamawiający
informuje pisemnie o tym fakcie Wykonawcę i cofa złożone zgłoszenie gwarancyjne.
Pytanie 9:
Odnośnie SIWZ rozdział II pkt. 6:
Prosimy o informację, czy z uwagi na rodzaj produktu objętego przedmiotem
zamówienia i logistykę działania w odniesieniu do takiego produktu, Zamawiający
dopuszcza możliwość wydłużenia terminu maksymalnego opóźnienia dostawy materiału
z 7 na 14 dni.
Odpowiedź:
Zamawiajacy nie wyraża zgody.
Pytanie 10:
Odnośnie SIWZ rozdział XIV pkt. 2 (Kary umowne), ppkt. 1 , lit. a, b, c, d:
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji wyżej
wymienionego punktu w następujący sposób:
a) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
wysokości 10% wartości netto umowy,
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w określonych w umowie terminach – w
wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości
netto umowy.
c) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za
które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wartości netto umowy.
d) za zwłokę w wymianach gwarancyjnych oraz w usuwaniu wad i usterek przedmiotu
umowy – w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 5%
wartości netto umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie 11:
Odnośnie Załącznika nr 3 SIWZ (OŚWIADCZENIE):
Prosimy o udostępnienie na stronie Zamawiającego Regulaminu zamówień publicznych
sektorowych Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o lub wskazanie ścieżki dostępu
do przedmiotowego dokumentu.
Odpowiedź:
Zamawiający prześle pocztą elektroniczną Regulamin zamówień publicznych GAiT Sp.
z o.o. na adres Wykonawcy.

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 16.01.2020r. godz. 10.00
Z poważaniem
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