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WYJAŚNIENIA TREŚCI 
SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę czujników impulsów 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: 

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu złożenia ofert do 24.08.2020 oraz odpowiednio terminu 

do zwracania się o wyjanienia treci SIWZ; 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert do dnia 24.08.2020 r. oraz odpowiednio 

terminu do zwracania się o wyjanienia treci SIWZ. W związku z powyższym zmianie ulega zapis SIWZ 

Rozdziału VIII lit. b i c SIWZ 

 

Pytanie 2. 

Dot. Rozdział 2 i Rozdział 5. Zwracamy uwagę, że czujniki będące przedmiotem danej części 

postepowania nie są już stosowane na nowych projektach (produkcji nowych pojazdów), są 

niestandardowe i będą za niedługo wycofane ze sprzedaży dlatego nie jestemy w stanie 

zagwarantować możliwości dostawy w ciągu obowiązywania Umowy (a mianowicie 36 miesięcy + 6 

miesięcy).  

W nawiązaniu do ww. oraz obecnych zapisów postępowania (brak sprecyzowania i zagwarantowania 

Zamawiającym zakupu okrelonej iloci przedmiotu postępowania) prosimy o przedstawienie i zawarcie 

w Umowie harmonogramu dostaw uwzględniając możliwość dostaw jedynie do połowy 2021. Dla 

pierwszej dostawy obecnie przedstawiony czas dostawy (a mianowicie 60 dni roboczych) jest 

zadowalającym. 

 

 Odpowiedź:  

Zamawiający dla części II dokona jednorazowego zamówienia do 31.12.2020 roku. Zamawiający 

dokonuje zmiany: 
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1) Rozdziału II ust. 3 w następujący sposób: 

„ 3. Dla części II dostawa jednorazowa do 31.12.2020, w terminie 20 dni roboczych od dnia zamówienia 

pisemnego“  

2) Rozdziału V w następujący sposób: 

„1. Termin wykonania zamówienia dla części I – 36 miesięcy od dnia zawarcie umowy. 

 2.  Termin wykonania zamówienia dla części II – 31.12.2020“ 

 

Pytanie 3. 

W nawiązaniu do prośby w Pytaniu nr 2 wnioskujemy o (dla Części 2): 

• wykreślenie w: 

Rozdział 2, ust. 9 

Rozdział 2, ust. 10 

Rozdział 2, ust. 11 

Rozdział 2, ust. 12 

Rozdział 2, ust. 13 

Rozdział 15, ust.3 pkt.7) 

• wnosimy o modyfikację brzmienia Rozdziału V, zgodnie z przedstawioną propozycją: „Termin 

wykonania zamówienia – do 30.06.2021” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy.  

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany w: 

1) Rozdziale 2 ust. 9-13 w następujący sposób: 

„9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia do 50% wielkości części I zamówienia, 

o której mowa w Rozdziale I SIWZ. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia do 50% wielkości części I zamówienia, 

o której mowa w Rozdziale I SIWZ.  

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji  z części asortymentu określonego w 

Rozdziale I SIWZ części I zamówienia i zwiększenie o inny, przy zachowaniu kwoty zamówienia.  

12. Ilości podane w Rozdziale I SIWZ w części I zamówienia określają szacunkowe potrzeby w 

ciągu przewidywanego trwania umowy i nie stanowią zobowiązania dla Zamawiającego oraz 

podstawy do dochodzenia roszczeń.  

13. Zamawiający w części I zamówienia zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu 

realizacji umowy, w przypadku niewykorzystania wartości umowy, maksymalnie o 6 miesięcy”. 

 

2) Rozdziale 15 ust. 3 pkt 7  

„W przypadku niewykonania, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zakresu 

rzeczowego umowy w określonym w umowie terminie, dopuszcza się przedłużenie terminu 

realizacji umowy  - dotyczy części I zamówienia.” 

 

W zakresie zmiany terminu wykonania umowy odpowiedź została udzielona w odpowiedzi na pytanie 

nr 1. 
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Pytanie 4. 

Rozdział 3, ust 3 (dla Części 2) – wnosimy o modyfikację brzmienia punktu, zgodnie z przedstawioną 

propozycją: „Termin wykonania wymiany gwarancyjnej w terminie nie przekraczającym 30 dni 

roboczych od dnia uznania Reklamacji” 

Odpowiedź  

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy. 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu Rozdziału 3 ust. 3 w następujący sposób:  

„3. Termin wykonania wymiany gwarancyjnej w części I zamówienia w terminie nie przekraczającym 2 

dni od dnia uznania reklamacji lub w terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami, który nie może 

przekroczyć 4 dni. Termin wykonania wymiany gwarancyjnej w części II zamówienia terminie nie 

przekraczającym 30 dni roboczych od dnia uznania reklamacji“ 

 

Pytanie 5. 

Rozdział 3, ust. 4 (dla Części 2) – wnosimy o wykreślenie tego zapisu 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy. 

 

Pytanie 6. 

Rozdział 3, ust. 5 (dla Części 2) – wnosimy o wykreślenie tego zapisu 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy. 

 

Pytanie 7. 

Rozdział 15, ust.2 pkt.1) (dla Części 2) – wnosimy o modyfikację brzmienia punktu, zgodnie 

z przedstawioną propozycją: 

1) 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 okrelonym w umowie terminie – w wysokości 0,1% 

wartoci 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 wysokoci 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 niż 10% wartości brutto umowy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy. 

 

Pytanie 8. 

Rozdział 15, ust.2 pkt.3) (dla Części 2) – wnosimy o modyfikację brzmienia punktu, zgodnie 

z przedstawioną propozycją:  
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3) Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od dnia dorczenia 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 wniosek Wykonawcy. 

 

Pytanie 9. 

Rozdział 15, ust.2 pkt.5) (dla Części 2) – wnosimy o modyfikację brzmienia punktu, zgodnie 

z przedstawioną propozycją: 

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

wysokości 20% wartości brutto umowy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy. 

 

Pytanie 10. 

Rozdział 15, ust.2 pkt.10) (dla Części 2) – 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 odpowiedzialnoci za konsekwencje i/lub szkody, w 

szczególnoci 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 wniosek Wykonawcy. 

 

Przedmiotowe wyjaśnienia powodują zmianę terminu składania ofert 

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

„b) Termin składania ofert: 24.08.2020 r. do godz. 930 

 c) Termin otwarcia ofert: 24.08.2020 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.        


