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WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego sektorowego na modernizację układów napędowych i 

sterowania oraz remont części mechanicznej w 7 tramwajach typu N8C-MF01 

 

 

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

postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) informuje, 

że w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy z dnia 24.06.2020 r. o wyjaśnienie treści SIWZ, 

udziela odpowiedzi i zmienia treść SIWZ w następujący sposób:  

 

Pytanie 1: 

dotyczy: Rozdz. II. Mechanika pojazdu ust. 21 Załącznika nr 1 (Opis przedmiotu umowy) 

do Wzoru umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ): „Projekt i wykonanie kanałów powietrza 

nawiewanego z klimatyzatorów w członach A i C. Kanały rozprowadzające muszą być tak 

wykonane, aby umożliwić prawidłową regulację przepływu powietrza z klimatyzatora w 

części pasażerskiej pojazdu“.  

1) Czy wystąpiła pomyłka i chodzi o człony A i B? 

2) Czy z uwagi na klimatyzatory, które zostaną zamontowane,  zaleca się montaż  

kanałów z obu stron przy oknach, nad siedzeniami pasażerskimi, z regulacją 

przepływu w każdej kratce wywiewnej, tak aby schłodzone powietrze było 

równomiernie rozprowadzone  po całym przedziale z obu stron?  

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy (pkt 1 i 2) Zamawiający zmienia treść SIWZ 

w następujący sposób – Rozdz. II. Mechanika pojazdu ust. 21 Załącznika nr 1 (Opis 

przedmiotu umowy) do Wzoru umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) otrzymuje brzmienie: 

 „21. Projekt i wykonanie kanałów powietrza nawiewanego z klimatyzatorów w członach A i B 

Kanały rozprowadzające muszą być tak wykonane, aby umożliwić prawidłową regulację 

przepływu powietrza z klimatyzatora w części pasażerskiej pojazdu. Kanały 
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rozprowadzające muszą być zamontowane z obu stron przedziału pasażerskiego 

przy oknach, nad siedzeniami pasażerskimi, z regulacją przepływu w każdej kratce 

wywiewnej, tak aby schłodzone powietrze było równomiernie rozprowadzane po 

całej części pasażerskiej z obu stron”.  

Pytanie 2: 

dotyczy: Rozdz. IV. Pierwsza pomoc Załącznika nr 2 (Opis przedmiotu umowy) do Wzoru 

umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ).  

1) Czy zamontowany  w kabinie A defibrylator AED ma być zamknięty w obudowie 

łatwego dostępu i z uchwytem, tak aby w momencie kolizji nie miał możliwości 

przemieszczania się? 

2) Czy zamontowany  w kabinie A defibrylator AED ma być: 

a) aktywowany na odpowiednim koncie w z zajezdni i monitorowany On – Line 

przez Wykonawcę z pełną kontrolą przez Zamawiającego, 

b) w razie awarii w czasie gwarancji – natychmiastowo wymieniony przez 

Wykonawcę na nowy? 

3) Czy Wykonawca ma przeprowadzić szkolenia w obsłudze defibrylatora AED i 

udzieleniu pierwszej pomocy  przez wykwalifikowanych ratowników pracownikom 

Zamawiającego w wyznaczonym czasie i szczegółowym uzgodnieniu 

z Zamawiającym? 

Odpowiedź: 

ad 1) W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający zmienia treść SIWZ 

w następujący sposób – w Rozdz. IV. Pierwsza pomoc ust. 1 Załącznika nr 2 (Opis 

przedmiotu umowy) do Wzoru umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) dodaje się pkt  9, 

który otrzymuje brzmienie: 

 „9) Musi być zamontowany w taki sposób, aby uniemożliwić jego przemieszczanie 

się”.  

ad 2a) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

ad 2b) W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający zmienia treść SIWZ w 

następujący sposób – w Rozdz. IV. Pierwsza pomoc Załącznika nr 2 (Opis 

przedmiotu umowy) do Wzoru umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) dodaje się ust. 3, 

który otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku awarii defibrylatora AED, o którym mowa w ust. 1, w okresie 
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obowiązywania gwarancji, Wykonawca niezwłocznie wymieni urządzenie na 

nowe”.  

ad 3) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 3: 

dotyczy: Rozdz. IV. Pierwsza pomoc Załącznika nr 2 (Opis przedmiotu umowy) do Wzoru 

umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ).  

Czy w postępowaniu nr 47/520/AM/2020 modernizowane tramwaje mają być wyposażone 

w defibrylatory z: 

a) szafką i apteczką, 

b) łącznością Wifi, 

c) rejestracją, prowadzeniem konta z całodobowym nadzorem i bieżącą kontrolą 

poprawności działania, 

d) możliwością ewentualnej podmiany urządzenia na nowe w razie awarii? 

Odpowiedź: 

ad a) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

ad b) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

ad c) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

ad d) Zamawiający udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na Pytanie 2 (pkt 2b) powyżej.  

Pytanie 4: 

dotyczy:  § 8 Załącznika nr 8 do SIWZ (Wzór umowy) 

1) Czy Wykonawca ma zapewnić wykwalifikowany personel w okresie obowiązywania 

gwarancji w wymiarze  od poniedziałku do soboty, aby  zapewnić  serwis i pomoc 

we wdrożeniu zmodernizowanych pojazdów na czas gwarancji, co stanowczo 

wpłynie na ilość przejechanych kilometrów? 

2) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmodyfikowanie § 8 ust 2 Załącznika nr 8 do 

SIWZ (Wzór umowy) w następujący sposób: „Wykonawca przystąpi do naprawy lub 

wymiany z tytułu gwarancji lub rękojmi w terminie 4 godz. od  zgłoszenia 

reklamacji. Termin wykonania naprawy lub wymiany z tytułu gwarancji lub rękojmi 

zostanie szczegółowo uzgodniony z Zamawiającym w formie pisemnej – 

papierowej lub elektronicznej ( poniedziałek- piątek w godzi. 7-17.)  W przypadku 
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braku uzgodnienia terminu z Wykonawcą, termin ten wyznaczy jednostronnie 

Zamawiający“? 

3) Czy zamawiający może wprowadzić zapis „Za każde nieuzasadnione wezwanie 

serwisanta Wykonawcy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 180 zł Netto" – nie 

dotyczy czasu szkolenia i wdrożenia wcześniej uzgodnionego z Zamawiającym? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 5: 

dotyczy:  § 4 Załącznika nr 8 do SIWZ (Wzór umowy) 

Czy Zamawiający przewiduje  ewentualne przedłużenie terminu umowy w związku z 

pandemią COVID -19, która to może wpłynąć na warunki pracy i dostawy materiałów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną część 

SIWZ, podczas sporządzania ofert.  

W związku z przedmiotowymi zmianami termin składania i otwarcia ofert ulega 

przedłużeniu: 

1) Termin składania ofert upływa dnia 22.07.2020 r. o godz. 930. 

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2020 r. o godz. o godz. 1000 w siedzibie 

Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2 w Gdańsku, sala 

konferencyjna nr7. 

Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez 

zmian. 

 


