Gdańsk, dnia 04.08.2020 r.
Nr post. 62/520/SN/2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot. przetargu nieograniczonego sektorowego na „Dostawę pierścieni gumowych V60
oraz gumowych klocków do kół”.
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
wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie 1:
PYTANIE do Rozdziału II pkt 3
Zwracamy się z prośbą o utworzenie harmonogramu dostaw.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na następujący harmonogram:
Połowa asortymentów z każdej pozycji dostarczona zostanie sukcesywnie, według
potrzeb zamawiającego w ciągu pierwszego roku trwania umowy. Pozostały asortyment
dostarczony zostanie sukcesywnie według potrzeb zamawiającego w drugim roku
trwania umowy.

Pytanie 2:
PYTANIE do Rozdziału II pkt 12 lit a), b)
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie ppkt. a) w całości, jeżeli chodzi o ppkt b)
zamawiający powiadomi wykonawcę o zwiększeniu wielkości zamówienia wskazując
konkretną ilość na 12 tygodni przed zakończeniem umowy.
Odpowiedź:
a) Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie asortymentu o 20 %,
b) Zamawiający wyraża zgodę na zapisy zaproponowane przez Wykonawcę.
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W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Rozdziału II ust. 12 w następujący
sposób:
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a)
zmniejszenia wielkości zamówienia każdego z asortymentów
wymienionych w rozdziale I ust.1 o 20%,
b)
zwiększenia wielkości zamówienia każdego z asortymentów
wymienionych w rozdziale I ust.1 o 50%. Zamawiający powiadomi
wykonawcę o zwiększeniu wielkości zamówienia na 12 tygodni przed
zakończeniem umowy.

Pytanie 3:
PYTANIE do Rozdziału VII pkt 1 ppkt 4)
Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie referencji potwierdzenia spełnienia przez
Wykonawcę warunku potwierdzającym wykonanie dostawy elementów gumowych tego
typu w kwocie co najmniej 900 000 zł?
Odpowiedź:
Zamawiający utrzymuje referencje dla części I zamówienia, dla części II rezygnuje
z referencji, Wykonawca musi jednak dostarczyć potwierdzenie z jakiego materiału
został wykonany produkt. W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Rozdziału
VII ust. 1 pkt 4 i dodaje pkt 5:
4) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku określonego w
Rozdziale VI ust. 1 pkt 2) SIWZ – wypełniony Załącznik nr 4 do SIWZ stanowiący
wykaz dostaw dla części I zamówienia wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, potwierdzający wykonanie
dostaw dotyczących elementów gumowych tego typu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający wykonanie
dostawy elementów gumowych tego typu w kwocie co najmniej 600 000 zł
oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawa została
wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonane.
5) Wykonawca dołączy do oferty złożonej na część II zamówienia potwierdzenie z
jakiego materiału został wykonany produkt, zgodnie z opisem rozdziału I ust. 1
część II

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

Pytanie 4
PYTANIE do Rozdziału XV pkt 2 ppkt 1) lit a) i d)
Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w ppkt 2 a) i d) aby brzmiały:
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w określonych w umowie terminach – w
wysokości 0,2 % wartości netto wyrobów niedostarczonych w terminach wskazanych w
harmonogramie dostaw, za każdy dzień opóźnienia, jednak łącznie nie więcej niż 20%
wartości brutto umowy.
d) za zwłokę w naprawach i wymianach gwarancyjnych – w wysokości 0,2 % wartości
netto za każdy dzień zwłoki jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości brutto umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kar umownych zaproponowaną przez
Wykonawcę, tym samym rodział XV ust. 2 pkt 1 przyjmuje następujące brzmnienie:
1)

Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w przypadku:
a)
odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 20% wartości brutto umowy,
b)
za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w określonych w umowie
terminach – w wysokości 0,2 % wartości netto wyrobów niedostarczonych
w terminach wskazanych w harmonogramie dostaw, za każdy dzień
opóźnienia, jednak łącznie nie więcej niż 20% wartości brutto umowy.
c)
odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości
20% wartości brutto umowy.
d)
za zwłokę w naprawach i wymianach gwarancyjnych – w wysokości 0,2 %
wartości netto za każdy dzień zwłoki jednak łącznie nie więcej niż 10%
wartości brutto umowy.

Pytanie 5
PYTANIE do Rozdziału I
Zamawiający podał nieprawidłowy parametr jeżeli chodzi o twardość 80 shore.
Twardość oryginalnego klocka wykonanego z materiału EPDM wynosi 83+/-2 shore.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę. Zamawiający
zmienia zapisy rozdziału I ust. 1 część II dot. twardości na 83+/-2 shore.

Pytanie 6
PYTANIE do Rozdziału VII pkt 1ppkt4)
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Zamawiający prosi o przedstawienie referencji na kwotę 900.000,00 – wskazana kwota
jest wartością brutto czy netto ?
Odpowiedź:
Wskazana kwota jest wielkością netto.

Pytanie 7
PYTANIE do Rozdziału VII pkt 1ppkt4)
Przedstawienie referencji potwierdzających wykonanie dostaw dotyczących elementów
gumowych tego typu – czy referencje mają dotyczyć dostaw tylko wskazanych w
postępowaniu elementów ( pierścień gumowy do koła V60 oraz gumowe klocki do kół )
czy też referencje mogą dotyczyć dostaw szerokiej gamy elementów gumowych
tramwajowych ?
Odpowiedź:
Referencje dotyczą tylko wskazanych w przetargu elementów.

Pytanie 8
Z dokumentów wynika, że planowane są sukcesywnie dostawy.
O ile widziałem, nie określono terminu dostawy dla poszczególnych dostaw. Prosimy o
określenie czasu realizacji poszczególnych dostaw.
Prosimy również o ustalenie czasu realizacji pierwszej dostawy na 20 tygodni od daty
złożenia zamówienia.
Wszystkie inne dostawy mogą być realizowane znacznie szybciej.
Odpowiedź:
Zamawiający ustala termin pierwszej dostawy na 20 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Pytanie 9
Numer rysunku technicznego pierścieni gumowych jest podany w opisie artykułu.
Uprzejmie prosimy o dostarczenie rysunków ułatwiających identyfikację.
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada rysunków pierścieni gumowych.
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Pytanie 10
Ponieważ funkcjonalność firm jest nadal ograniczona z powodu epidemii Covid, w
połączeniu z wakacjami, uzyskanie i przeprowadzenie niezbędnych dokumentów,
dowodów i opracowań technicznych zajmuje więcej czasu niż zwykle.
Z tego powodu prosimy o przedłużenie terminu składania ofert:
Z: 07.08.2020 9:30
Do: 14.08.2020, godz. 9:30
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 14.08.2020, godz.
9.30
Pytanie 11
Prosimy również o przyjmowanie ofert drogą elektroniczną, e-mailem, podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Powodem tego są dłuższe terminy dostaw ze strony poczty.
Odpowiedź:
Zamawiający zgadza się, tym samym modyfikuje rozdział VII ust. 2 pkt 11 SIWZ w
następujący sposób:
11) Oferty należy złożyć w dwóch, trwale zamkniętych, umieszczonych jedna
w drugiej kopertach, opisanych w sposób następujący:
a) na kopercie zewnętrznej umieścić wyłącznie nazwę postępowania tj. „Dostawa
pierścieni gumowych V60 oraz gumowych klocków do kół”, Nr post.
62/520/SN/2020” oraz „PROSZĘ NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 14.08.2020 r. GODZ.
10:30”,
b) na kopercie wewnętrznej oprócz nazwy postępowania podać dodatkowo imię
i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta.
c) Zamawiający obok formy pisemnej dopuszcza składanie ofert na adres poczty
elektronicznej: przetargi@gait.pl . Wykonawca opatrzy ofertę złożoną na adres
przetargi@gait.pl kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Pytanie 12
W odniesieniu do postępowania przetargowego nr. 62/520/SN/2020 dotyczącego
dostaw pierścieni gumowych do kół w tramwajach produkcji Pesa Jazz i Konstal,
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informujemy, że wszystkie trzy rodzaje pierścieni gumowych zostały oryginalnie
dostarczone zgodnie ze specyfikacjami producenta oryginalnego wyposażenia kół V60.
W przypadku Pesa Jazz i wózków napędnych wagonów Konstal, dostawcą oryginalnego
wyposażenia dla kół było Gutehoffnungshütte Radsatz, a dla kół wózków tocznych
wagonów Konstal - SAB WABCO.
W 2000 r. Gutehoffnungshütte Radsatz została następcą prawnym SAB WABCO w
zakresie kół V60 i otrzymała wszystkie niezbędne specyfikacje, rysunki i prawa do ich
sprzedaży. Po przejęciu tego obszaru działalności przez GHH Radsatz, SAB WABCO
przestało być aktywne na tym rynku. Można więc powiedzieć, że obecnie tylko
Gutehoffnungshütte Radsatz jest jedynym legalnym dostawcą kół V60 i ich
komponentów, w tym pierścieni gumowych.
Oznacza to, że pierścienie gumowe są dopuszczone do użytku tylko wtedy, gdy są
dostarczane przez Gutehoffnungshütte Radsatz GmbH. Tylko te pierścienie są wykonane
zgodnie ze specyfikacją dopasowaną do obliczeń całego koła i nie powodują żadnych
problemów w trakcie ich eksploatacji.
W przetargu zamawiacie Państwo gumowe pierścienie „Trelleborg” wykonane z
kauczuku syntetycznego do wagonów Konstal (pozycje 1,2). Cały układ kół, czyli
wszystkie części otaczające gumowy pierścień oraz połączenie śrubowe, nie są
przystosowane do gumowych pierścieni z tworzywa sztucznego. Dlatego prosimy o
powstrzymanie się od stosowania pierścieni z gumy syntetycznej do istniejących kół,
ponieważ w przeciwnym razie istnieje ryzyko przeciążenia śrub mocujących koła, co
może prowadzić do ich pęknięcia. Aby zastosować pierścienie z kauczuku syntetycznego,
musielibyśmy dokonać pewnych modyfikacji w otaczających pierścień metalowych
częściach i połączeniu śrubowym.
Aby dostarczyć właściwy towar, Gutehoffnungshütte Radsatz będzie oferować tylko
gumowe pierścienie, które zostały wyprodukowane zgodnie z oryginalną specyfikacją.
Wymienione w postępowaniu typy gumowych pierścieni nie mogą i nie będą oferowane
ani dostarczane do wskazanych pojazdów, ponieważ jesteśmy świadomi skali
problemów, jakie mogą zaistnieć przy ich użyciu.
W związku z tym bylibyśmy bardzo zobowiązani, gdyby dokonali Państwo modyfikacji
zamawianych pozycji na „oryginalne gumowe pierścienie GHH®V60” lub „gumowe
pierścienie pasujące do oryginalnych kół o średnicy 410 lub 430 lub 470 mm” z
podaniem typu tramwaju.
Ponadto chcielibyśmy wspomnieć, dla zachowania porządku, że oznaczenie „V60” jest
zarejestrowanym w całej UE znakiem towarowym (numer EUIPO 017797945 V60),
którego firma Trelleborg nie może i nie powinna używać.
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Będziemy bardzo zobowiązani za otrzymanie od Państwa zmian w dokumentacji
przetargowej, ponieważ nie możemy zaoferować części, jeśli dokumenty nie zostaną
zmodyfikowane.
Z góry dziękujemy za uwzględnienie naszego wniosku.
Odpowiedź:
Zamawiający korzysta z wkładek gumowych CR stosując wzmocnione szpilki o twardosci
12.9. Jeśli chodzi o same wkładki NR i CR to mają one tę samą śrdnicę dlatego nie ma
konieczności przebudowy koła bosego.
Przedmiotowe wyjaśnienia powodują zmianę terminu składania ofert. Termin składania
ofert upływa dnia 14.08.2020 r., godz. 9.30 .
Otwarcie ofert nastąpi 14.08.2020 r., godz. 10.30
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.
Z poważaniem
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