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INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI 
 

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 
dot. przetargu nieograniczonego  sektorowego  na dostawę  części do układu hamulcowego oraz 

sprzęgła  wagonu  tramwajowego 120 NAG 

 

 

            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 wnioski Wykonawców  o wyjaśnienie treści 

SIWZ, udziela następującej odpowiedzi: 

 

Pytanie 1.  

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu złożenia ofert do 24.07.2020 oraz odpowiednio 

terminu do zwracania się o wyjaśnienie treści SIWZ 
 

Odpowiedź 

Zamawiający wydłużył termin składania ofert do 29.07.2020 r. godz. 09:30 

 

 

Pytanie 2.  

„Ze względu na fakt, że tarcza cierna pod numerem katalogowym C150606/1 już nie jest 

dostępna do sprzedaży, zwracamy się z prośbą o usunięcie z przedmiotu postępowania pozycji 

nr 2 (tarcza cierna, C150606/1, 60 szt). Niemniej jednak dana tarcza cierna jest częścią tarczy 

hamulcowej pod numerem II75410/1 również będącą przedmiotem niniejszego przetargu 

(pozycja nr 1”). 

 

Pytanie 3.  

„Ze względu na to, że pozycje nr 3-7 przedmiotu przetargu (Rozdział 1) nie są dostarczane naszą 

firmą oraz niedopuszczeniem SIWZ złożenia ofert częściowych (Rozdział 6, ust.2 pkt.3), zwracamy 

się z prośbą o wyniesienie pozycji nr 1 (Tarcza hamulcowa do 120NAG 400/260*56-15H, 

II75410/1, 30 szt.) do odrębnego zadania. Brak wyodrębnienia danej pozycji w osobne zadanie 

uniemożliwi producentowi danych tarcz wziąć udział w przetargu’. 

 

Odpowiedź na pyt. 2,3  

Zamawiający na podstawie §17 ust. 13 Regulaminu zamówień publicznych sektorowych 

Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o., modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia  w następującym zakresie:  
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Rozdział I   przyjmuje brzmienie: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części do układu hamulcowego oraz sprzęgła wagonu  

tramwajowego 120 NAG, w tym: 

Część I 

Lp Nazwa Nr katalogowy Ilość 

1. 
Tarcza hamulcowa do  120NAG 400/260*56-
15H 

II75410-1   40  szt. 

 
Część II 

Lp Nazwa Nr katalogowy Ilość 

1. Jarzmo osiowe sprzęgła 340/33*33,878 H85,621662 40  szt. 

2. Wał drążony Cardana340/56*270,992 H85,621663 5  szt. 

3. Gwiazda z wałem Cardana340/104*37,803 H85,621664 10  szt. 

4. Pokrywa 132,00169210 20  szt. 

 
Część III 

Lp Nazwa Nr katalogowy Ilość 

1. Pakiet gumowy 156*69*62 komplet 6 szt. H36,114410 200  kpl 

 
Uwaga! 

Podane ilości określają szacunkowe zapotrzebowanie w ciągu trwania umowy i nie 

stanowią zobowiązania dla Zamawiającego, ani podstawy do dochodzenia roszczeń 

odszkodowawczych przez Wykonawcę. 

 

Pytanie 4.  

„ Rozdział 2, ust.2 pkt. 2) – wnosimy o modyfikację  brzmienia punktu, zgodnie z 

przedstawioną propozycją: 

2) Realizacja częściowa niezbędnej ilości w ciągu 6 mcy od dnia złożenia częściowego 

zamówienia”. 
 

Odpowiedź 

    Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób: 

  Rozdz. II ust. 2 pkt 2 SIWZ   otrzymuje następujące brzmienie: 

Realizacja częściowa niezbędnej ilości w ciągu 20 dni  roboczych od  dnia zgłoszenia   

telefonicznego potwierdzonego faksem lub e-mailem. 

Pierwsza dostawa w terminie do 3 miesięcy  (dot.  tylko  Części I) 

Pytanie 5.  

             Rozdział 2, ust.6 – wnosimy o wykreślenie tego zapisu 
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Odpowiedź 

      Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu  w Rozdział 2, ust.6 

 

Pytanie 6.  

Rozdział 2, ust.3 pkt. 3) – wnosimy o modyfikację  brzmienia punktu, zgodnie z 

przedstawioną propozycją: 

3) Termin wykonania wymiany gwarancyjnej w terminie nie przekraczającym 45 dni od dnia 

uznania reklamacji” 
 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób: 

  Rozdz. II ust. 3  pkt 3 SIWZ   otrzymuje następujące brzmienie: 

Termin wykonania wymiany gwarancyjnej w terminie nie przekraczającym: 

a)   30 dni od dnia uznania reklamacji  (dot. tylko Części I) 

b)     7  dni od dnia uznania reklamacji  (dot. tylko Części II, III). 

 

 

Pytanie 7 

              „ Rozdział 2, ust.3 pkt. 4) – wnosimy o wykreślenie tego zapisu” 
 

Odpowiedź 

              Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób: 

              Rozdz. II ust. 3 pkt. 4 SIWZ  otrzymuje następujące brzmienie: 

W przypadku opóźnienia dostawy powyżej dwóch dni  (dot. tyko Części II i III)  

oraz 14 dni (dot. tylko Części I) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu 

towaru tej samej jakości, ilości i rodzaju od innego dostawcy i obciążenia 

Wykonawcy różnicą w cenie pomiędzy ceną netto z umowy a ceną netto 

zakupionego towaru od innego dostawcy, o ile taka różnica wystąpi. W przypadku 

zakupu towaru u innego dostawcy, Zamawiający informuje pisemnie o tym fakcie 

Wykonawcę i cofa złożone zamówienie. 

 

Pytanie 8.  

              „Rozdział 2, ust.3 pkt. 5) – wnosimy o wykreślenie tego zapisu” 

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób: 

  Rozdz. II ust. 3 pkt 5  SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

W przypadku opóźnienia powyżej dwóch dni  (dot. tyko Części II i III)  oraz 14 dni 

(dot. tylko Części I) 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. 

Reklamowany towar przechodzi na własność Wykonawcy. 
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Pytanie 9.  

„Rozdział 5, ust.5 pkt. 4) – prosimy o wyjaśnienie zapisu dotyczącego wadium. Czy udział w 

niniejszym postępowaniu wymaga wniesienie wadium lub innego zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy?” 
 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium ani zabezpieczenie wykonania umowy  

 

 

Pytanie 10.  

„Rozdział 14, ust.2 pkt.1) – wnosimy o modyfikację  brzmienia punktu, zgodnie z 

Przedstawioną  propozycją: 

2. Wykonawca zapłaci karę umowną  Zamawiającemu w przypadku: 

a) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 

wysokości 10%  wartości brutto umowy, 

b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w określonym w umowie terminie – w wysokości 

0,1% wartości brutto niedostarczonego na czas towaru za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie 

nie więcej niż 10% wartości brutto umowy, 

c) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10% wartości brutto umowy, 

d) zwłoki w wymianach reklamacyjnych – w wysokości 0,1% wartości brutto nie wymienionego 

towaru na  wolny od wad za każdy dzień zwłoki jednak łącznie nie więcej ni_ż10% wartości 

brutto umowy.” 

 

Odpowiedź 

    Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób: 

  Rozdz. XIV  ust. 2 pkt 1 SIWZ   otrzymuje następujące brzmienie: 

Wykonawca zapłaci karę umowną  Zamawiającemu w przypadku: 

a) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 

w wysokości 10%  wartości brutto umowy, 

b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w określonym w umowie terminie – w 

wysokości 0,1% wartości brutto niedostarczonego na czas towaru za każdy dzień 

zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości brutto umowy, 

c) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za 

które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10% wartości brutto 

umowy, 

d) zwłoki w wymianach reklamacyjnych – w wysokości 0,1% wartości brutto nie 

wymienionego towaru na  wolny od wad za każdy dzień zwłoki jednak łącznie nie 

więcej ni_ż10% wartości brutto umowy. 

 

 

Pytanie 11.  

„Rozdział 14, ust.2 pkt.3) – wnosimy o modyfikację brzmienia punktu, zgodnie z 

przedstawioną propozycją: 
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3) Kary umowne będą  płatne w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpowiedniej Stronie noty 

księgowej. W przypadku niezapłacenia kar umownych w terminie Zamawiający dokona 

kompensaty z faktur dotyczących  przedmiotu zamówienia”. 
 

Odpowiedź 

       Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu  w Rozdział 14, ust.2 pkt 3) 

 

 

Pytanie 12.  

„Rozdział 14, ust.2 pkt.5) – wnosimy o modyfikację brzmienia punktu, zgodnie z 

przedstawioną propozycją: 

5) Kary umowne określone w niniejszej umowie mogą  być naliczane z różnych tytułów do 

łącznej wysokości 20% wartości brutto umowy.” 
 

Odpowiedź 

       Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu  w Rozdział 14, ust.2 pkt 5) 

 
 

Pytanie 13. 

„Rozdział 14, ust.2 pkt.10) – wnosimy o modyfikację  brzmienia punktu, zgodnie z 

Przedstawioną  propozycją: 

10) Odpowiedzialność Wykonawcy z obojętnie z jakiego powodu prawnego, jest ograniczona do 

10% całkowitej wartości Umowy za każde zdarzenie a w sumie do maksymalnie 20% całkowitej 

wartości Umowy. 

Wykonawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje i/lub szkody, w 

szczególności za straty w produkcji, utratę zysków oraz inne z jakiegokolwiek powodu 

prawnego. To ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności powinno być zgodne z 

obowiązującymi przepisami prawa.” 
 

Odpowiedź 

       Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu  w Rozdział 14, ust.2 pkt 10) 
 

 

Pytanie 14.  

            „ Rozdział 14, ust.3 pkt.7) – wnosimy o wykreślenie tego zapisu” 
 

Odpowiedź 

              Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu  w Rozdział 14, ust.3 pkt 7) 

 
Pytanie 15  

.. Prosimy o rozłożenie postępowania  na dwa oddzielne zadania: 

- Zadanie nr 1 dotyczące dostawy ,,Części układu hamulcowego wagonu 120 NAG" (Poz. nr 1 

i 2 przedmiotu zamówienia). 

- Zadanie nr 2 dotyczące dostawy ,,Części sprzęgła wagonu tramwajowego 120 NAG" (Poz. nr 

3, 4, 5, 6 i 7 przedmiotu zamówienia). 

Pozostawienie treści postępowania w niezmienionej formie w znaczący sposób zawęża grono 

potencjalnych oferentów /dostawców. 

- Zadanie nr 1 dotyczące dostawy ,,Części układu hamulcowego wagonu 120 NAG" (Poz. nr 1 

i 2 przedmiotu zamówienia). 

Pytanie nr 1 .. Prosimy o rozłożenie postępowania na dwa oddzielne zadania: 
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Odpowiedź 

Odpowiedź  udzielona na pyt. 2,3.   - Zamawiający wyraża zgodę na podział przedmiotu 

zamówienia na Część I, II, III. 

 

Pytanie 16.  

„Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni tj. do 21.07.2020 roku. 

Związane jest to z aktualnie trwającym okresem urlopowym i wynikającym z tego tytułu 

wydłużonym czasem sporządzenia oferty.” 
 

Odpowiedź 

Zamawiający wydłużył termin składania ofert na 29.07.2020 r.  godz. 09:30 

 

 

Pytanie  17  

„ W rozdziale I Przedmiot zamówienia, zamawiający w jednym zadaniu zamieścił części 

zamienne różnych producentów oraz w różnym asortymencie. W rozdziale VI przygotowanie 

oferty pkt 2 „Sposób przygotowania oferty” ppkt. 2 zamawiający nie dopuszcza składania ofert 

alternatywnych lub wariantowych w ppkt. 3 nie dopuszcza składania ofert częściowych, co w 

znaczący sposób ogranicza konkurencję, może również doprowadzić do braku złożenia 

zamówienia ofert od potencjalnych wykonawców.  

Zwracam się z uprzejmą prośbą o utworzenie odrębnego zadania dla pakietu gumowego,”  
 

Odpowiedź 

Odpowiedź  udzielona na pyt. 2,3.   - Zamawiający wyraża zgodę na podział przedmiotu 

zamówienia na Część I, II, III. 

 

 

 

           Jednocześnie Zamawiający informuje,  że zmianie ulega Załącznik nr 1 (Oferta cenowa)  

do SIWZ.  

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną część SIWZ, 

podczas sporządzania ofert.  

Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. 

 

W załączeniu  Załacznik nr 1 do SIWZ  po modyfikacji 

 

 


