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Nr post. 53/520/CW/2020                                                        Gdańsk, dnia 22 lipca 2020 r. 
 
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI 
SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę czujników do wagonów tramwajowych NGT-6, NGD 99, N8C, 
120NaG, 128Na 
 

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. jako Zamawiający w niniejszym 
postępowaniu, działając na podstawie § 17 ust. 8 Regulaminu Zamówień Publicznych 
Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o. w Gdańsku Część B, w odpowiedzi na 
wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących odpowiedzi: 
 
 
Pytanie 1: 
PYTANIE do Rozdziału II pkt 3 
 
Z uwagi na fakt, że zgodnie z postanowieniami SIWZ Zamawiający nie będzie zobowiązany 
do zakupu czujników objętych postępowaniem, a aktualny proces produkcyjny 
u producenta czujników trwa ok. 90 dni roboczych, wnioskujemy o wydłużenie terminu 
dostawy cząstkowej z 20 do 90 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Zwracamy 
uwagę, że czujniki objęte przedmiotem postępowania są produktem dedykowanym, 
niestandardowym, stąd nie ma możliwości skrócenia terminu dostawy u producenta. 
Wykonawca nie ma też możliwości zamówienia czujników wcześniej gdyż nie ma gwarancji 
złożenia zamówień przez Zamawiającego. W związku z powyższym z uwagi na obiektywne 
przeszkody w zapewnieniu terminu dostawy określonego w Rozdziale II pkt 3 prosimy 
o zmianę przywołanych postanowień. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy. 
 
Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy Rozdz. II pkt 3 SIWZ w następujący sposób: 

„3. Pierwsza dostawa w terminie 60 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Kolejne 
dostawy cząstkowe realizowane w zależności od potrzeb Zamawiającego, w terminie 20 
dni roboczych od dnia zamówienia telefonicznego potwierdzonego e-mailem. Za dzień 
zgłoszenia zapotrzebowania uznaje się dzień wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego e-
mailem do Wykonawcy“. 
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Pytanie 2: 
PYTANIE do Rozdziału II pkt 3 
 
Czy Zamawiający może określić minimalny wolumen produktów, który może być objęty 
zapotrzebowaniem Zamawiającego i obowiązkiem dostawy po stronie Wykonawcy?  
 
Odpowiedź: 
Jako minimum Zamawiający określa 50% wartości zamówienia w każdej z pozycji. 
 
 
 
Pytanie 3: 

 PYTANIE do Rozdziału II pkt 12 

Czy Zamawiający może zagwarantować Wykonawcy zakup określonej ilości asortymentu 
objętego zapytaniem ofertowym? Zwracamy przy tym uwagę, że Zamawiający oczekuje 
produktów konkretnych producentów, a to z kolei wymaga od Wykonawcy 
zagwarantowania ich produkcji. Produkcja zaś wymaga zamówienia u producenta 
określonego wolumenu produktów dla zapewnienia opłacalności rozpoczęcia procesu 
produkcyjnego. Tym samym, określenie minimalnego poziomu zakupu stanowi podstawę 
dla Wykonawcy do oszacowania ekonomicznej opłacalności i możliwości złożenia oferty 
na podstawie zapytania. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wykorzysta co najmniej 50% wartości zamówienia w każdej z pozycji. 
 
 
 
Pytanie 4: 
PYTANIE do Rozdziału II pkt 14 
 
Czy Zamawiający dopuszcza, aby w przypadku wycofania z produkcji części o danym nr 
katalogowym lub poinformowaniu przez producenta o zamiarze wycofania produktu z 
produkcji, zmiana następowała na podstawie pisemnego powiadomienia Zamawiającego 
przez Wykonawcę i nie wymagała zgody Zamawiającego? Wykonawca bowiem nie ma 
wpływu – w tak długim okresie obowiązywania Umowy 36 miesięcy + 6 miesięcy – na cykl 
produkcyjny i ewentualne zastąpienie produktu innym, równoważnym odpowiednikiem.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.  
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Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy Rozdz. II SIWZ w ten sposób, że dodaje się ust. 
17 o następującej treści: 

„17. Zmiana części w wyniku wycofania z produkcji części o danym nr katalogowym i 
zastąpienia tej części inną identyczną o innym numerze katalogowym jest dopuszczalna 
za pisemną zgodą Zamawiającego“. 

 
 
Pytanie 5: 
PYTANIE do Rozdziału III pkt 2 
 
Wnosimy o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji z 2 do 30 dni roboczych od daty 
złożenia reklamacji. Zaproponowany w Rozdziale III pkt 2 termin 2 dni roboczych jest nie 
realny do wykonania, a zaproponowany przez Wykonawcę termin 30 dni roboczych 
wynika z warunków gwarancji producenta czujników będących przedmiotem 
postępowania. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.  
 
Jednocześnie Zamawijący zmienia zapisy Rozdz. II ust. 2 SIWZ w następujący sposób: 

„2. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie nie przekraczającym 10 dni 
roboczych. Każda nie uznana przez Wykonawcę reklamacja wymaga uzasadnienia na 
pismie w formie protokołu i rozpatrywana będzie w siedzibie Zamawiającego“. 
 
 
Pytanie 6: 
PYTANIE do Rozdziału III pkt 3 
 
Wnosimy o wydłużenie terminu wymiany gwarancyjnej z 2 do 90 dni roboczych od dnia 
uznania reklamacji przez Wykonawcę. Aktualny proces produkcyjny u producenta 
czujników będących przedmiotem postępowania trwa ok. 90 dni roboczych. Produkcja i 
wymiana w terminie 2 dni od dnia uznania reklamacji jest nie realna do wykonania. 
Zaproponowany przez Wykonawcę termin wynika z warunków gwarancji producenta 
czujników. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.  
 
Jednocześnie Zamawijący zmienia zapisy Rozdz. II ust. 3 SIWZ w następujący sposób: 
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„ 3. Termin wykonania wymiany gwarancyjnej w terminie nie przekraczającym 10 dni 
roboczych od dnia uznania reklamacji lub w terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami, 
który nie może przekroczyć 20 dni roboczych“. 

 

Pytanie 7: 

PYTANIE do rozdziału XV pkt 2 ppkt 1) lit a) 
 
Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie kary umownej do poziomu 10% wartości brutto 
Umowy? Zwracamy uwagę, że przedmiot Umowy obejmuje dostawę produktów 
określonego producenta. Kara umowna na poziomie 20% znacznie przekracza 
potencjalną marżę na sprzedaży produktów i stanowi istotne ryzyko dla Wykonawcy. 
Obniżenie poziomu kary umownej pozwoli na złożenie korzystniejszej dla Zamawiającego 
oferty. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy. 

 

 

Pytanie 8: 

PYTANIE do rozdziału XV pkt 2 ppkt 1) lit b) 
 
Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie kary umownej do poziomu 100 zł za każdy dzień 
zwłoki i limitu do 10% wartości brutto Umowy? Zwracamy uwagę, że przedmiot Umowy 
obejmuje dostawę produktów określonego producenta. Wykonawca uzależniony jest przy 
realizacji Umowy od należytego wykonania zamówienia przez producenta urządzeń, a tym 
samym przejmuje na podstawie Umowy ryzyko działania lub zaniechania tej osoby 
trzeciej. W związku z powyższym obniżenie poziomu kary umownej jest w pełni 
uzasadnione. Obniżenie poziomu kary umownej i limitu pozwoli na złożenie 
korzystniejszej dla Zamawiającego oferty. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej za zwłokę w wykonaniu 
przedmiotu zamówienia w określonych w umowie terminach do 100 zł za każdy dzień 
zwłoki. W pozostałej części wniosku Zamawiający nie wyraża zgody.  

W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Rozdziału XV ust. 2 pkt 1 lit. b w następujący 
sposób: 

„b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w określonym w umowie terminach 
zgodnym z Ofertą Wykonawcy – w wysokości 100 zł brutto za każdy dzień zwłoki, jednak 
łącznie nie więcej niż 20% wartości umowy brutto“. 
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Pytanie 9: 

PYTANIE do rozdziału XV pkt 2 ppkt 1) lit c) 
 
Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie kary umownej do poziomu 10% wartości brutto 
Umowy? Zwracamy uwagę, że kara umowna na poziomie 20% znacznie przekracza 
potencjalną marżę Wykonawcy na sprzedaży produktów i stanowi istotne ryzyko dla 
Wykonawcy. Obniżenie poziomu kary umownej pozwoli na złożenie korzystniejszej dla 
Zamawiającego oferty. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy. 

 

 

Pytanie 10: 

PYTANIE do rozdziału XV pkt 2 ppkt 1) lit d) 
 
Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie kary umownej do poziomu 100 zł za każdy dzień 
zwłoki wartości brutto Umowy? Zwracamy uwagę, że Wykonawca uzależniony jest przy 
realizacji zobowiązań gwarancyjnych związanych z wymianą urządzeń Umowy od 
należytego wykonania tożsamego zobowiązania przez producenta urządzeń, a tym 
samym przejmuje na podstawie Umowy ryzyko działania lub zaniechania tej osoby 
trzeciej. W związku z powyższym obniżenie poziomu kary umownej jest w pełni 
uzasadnione. Obniżenie poziomu kary umownej pozwoli na złożenie korzystniejszej dla 
Zamawiającego oferty. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę, w związku z czym Zamawiający zmienia zapisy Rozdziału XV 
ust. 2 pkt 1 lit. e w następujący sposób: 

„d) za zwłokę w wymianach gwarancyjnych w przedmiocie umowy – w wysokości 100,00 
zł brutto za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości umowy brutto“. 

 

 

Pytanie 11: 

PYTANIE do rozdziału XV pkt 2 ppkt 5) 
 
Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie łącznego limitu dla kar umownych do poziomu 
20% wartości brutto Umowy? Obniżenie poziomu łącznego limitu dla kar umownych 
pozwoli na złożenie korzystniejszej dla Zamawiającego oferty cenowej. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy. 

 

 

Pytanie 12 

PYTANIE do rozdziału XV pkt 2 ppkt 6) 
 
Czy Zamawiający dopuszcza, aby wezwanie do zaprzestania naruszania wymagań lub 
usunięcia stwierdzonych wad, zakreślało dla Wykonawcy dodatkowy termin, co najmniej 
14 dni od doręczenia wezwania? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 14 dniowy termin na zastosowanie się do zaleceń 
Zamawiającego od dnia doręczenia wezwania do zaprzestania naruszeń wymogów 
określonych w SIWZ lub usunięcia stwierdzonych wad. 

 

 

Pytanie 13 

PYTANIE do rozdziału XV pkt 2 ppkt 10) 
 
Czy Zamawiający dopuszcza ograniczenie łącznej odpowiedzialności odszkodowawczej 
Wykonawcy do poziomi 100% wartości brutto zamówionych przez Zamawiającego 
produktów w okresie obowiązywania Umowy? Wprowadzenie do umowy takiego limitu 
pozwoliłoby Wykonawcy na złożenie korzystniejszej cenowo oferty z uwagi na możliwość 
skalkulowania ryzyka związanego z realizacją Umowy. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ograniczenia łącznej odpowiedzialności odszkodowawczej 
Wykonawcy do poziomu 100% wartości brutto zamówionych przez Zamawiającego 
produktów.  

 

Pytanie 14 

PYTANIE do rozdziału VIII, lit. a) 
 
a) Prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku składania oferty na adres poczty elektronicznej, 
Zamawiający oczekuje złożenia oferty w formie skanu podpisanej oferty, czy też w formie 
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dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza, aby oferta przesyłana na adres e-mail 
została zaszyfrowana, a klucz szyfrujący umożliwiający jej otwarcie został przesłany w 
odrębnej korespondencji e-mail po upływie terminu składania ofert, a przed terminem ich 
otwarcia. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w formie elektronicznej.  

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy Rozdz. VIII lit. a w następujący sposób: 

„a) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Gdańskie Autobusy i Tramwaje 
Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk, pokój nr 17“. 

 

 

Pytanie 15 

Prosimy o wydłużenie terminu złożenia ofert do 07.08.2020 oraz odpowiednio zgodnie z 
SIWZ, terminu do zwracania się o wyjaśnienie treści SIWZ. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert do dnia 7.08.2020 r. oraz 
odpowiednio, zgodnie z SIWZ, terminu do zwracania się przez Wykonawców z wnioskami 
o wyjaśnienia treści SIWZ. 

 

Przedmiotowe wyjaśnienia powodują zmianę terminu składania ofert. 

Zamawiający zmienia brzmienie Rozdziału VIII lit. b i c SIWZ w następujący sposób: 

„b) Termin składania ofert: 7.08.2020 r. do godz. 930, 

 c) Termin otwarcia ofert: 7.08.2020 r. godz. 1000, pokój nr 17“. 

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sprządzania ofert, 
jako że stanowią one integralną część SIWZ. 

Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez 
zmian. 

            


