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Nr post. 81/520/KS/2020                                                        Gdańsk, dnia 07 września 2020 r. 

      

WYJAŚNIENIA TREŚCI 

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie pomiarów torów tramwajowych  

 

 

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:  

 

Dotyczy Rozdział II, ust. 1, pkt 1 oraz pkt 11 o treści: 

„Pomiary torów należy wykonać toromierzem elektronicznym samorejestrującym z 

pozycjonowaniem przeznaczonym do ciągłych pomiarów torów z oprogramowaniem do 

prezentowania wyników w sposób tabelaryczny i mapowy.” Oraz „Wartości graniczne dla 

szerokości toru wynoszą: -2 ÷ 20 mm, wartości poza odchyłką należy wyróżnić kolorem 

czerwonym zarówno w tabeli jak i na podkładzie mapowym.” 

Jak Zamawiający rozumie użyte określenie „pozycjonowanie”, „prezentowanie wyników w 

sposób mapowy” oraz „na podkładzie mapowym”? Czy chodzi o określenie położenia 

toromierza w czasie pomiaru przy użyciu GPS z charakterystyczną dla tej metody dokładnością 

czy o geodezyjne precyzyjne określenie lokalizacji występowania usterek? Co powinien zawierać 

podkład mapowy poza osią toru? Od odpowiedzi na pytanie zależy rodzaj użytego instrumentu 

pomiarowego oraz czas realizacji i wartość zamówienia. 

Odpowiedź  

Zamawiający wyjaśnia, iż ma na myśli określenie położenia toromierza w czasie pomiaru przy 

użyciu GPS. Podkład mapowy powinien zawierać oś toru, położenie słupów trakcyjnych, 

urządzeń torowych,  lokalizacje przejazdów drogowo- torowych oraz przejść dla pieszych wraz 

z ich opisem. 

 

Pytanie 2:  

Nie każdy toromierz elektroniczny posiada funkcję pozycjonowania – Czy Zamawiający 

dopuszcza opracowanie osobnej mapy (niepowiązanej z programem) na której zaznaczone 

zostaną odcinki z przekroczoną wartością poszerzenia (wraz z informacją o wartości 

poszerzenia)? 
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Odpowiedź  

Zamawiający nie do puszcza dopuszcza opracowania osobnej mapy (niepowiązanej z 

programem) na której zaznaczone zostaną odcinki z przekroczoną wartością poszerzenia (wraz 

z informacją o wartości poszerzenia).  

 

 Pytanie 3:  

Dotyczy Rozdział II, ust. 1, pkt 9 o treści: 

„Usterki należy oznaczyć skrótowo: […] Xbzs – boczne zużycie szyny, Xbzo – boczne zużycie 

oporowej, […] Xf - falistość” 

W jaki sposób według Zamawiającego należy dokonać oceny wystąpienia powyżej 

wymienionych usterek? Czy Zamawiający zgadza się ze stanowiskiem, że powyższe usterki 

należy oznaczyć tylko w przypadku ich stwierdzenia przez Wykonawcę podczas oględzin 

wizualnych (tzw. okiem nieuzbrojonym) w trakcie wykonywania pomiarów odcinków poddanych 

przedmiotowi zamówienia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zgadza się ze stanowiskiem Wykonawcy. W związku z czym Zamawiający zmienia 

zapis treści SIWZ w Rozdziale II, ust. 1 pkt 9 w następujący sposób: 

„Usterki należy oznaczyć skrótowo, tylko w przypadku ich stwierdzenia podczas oględzin 

wizualnych (tzw. Okiem nieuzbrojonym) w trakcie wykonywania pomiarów odcinków 

poddanych przedmiotowi zamówienia: 

- Xps  – pęknięta szyna 

- Xus  – ubytek szyny 

- Xpz  – pęknięte złącze 

- Xpo  – pęknięta oporowa 

- Xbzs  – boczne zużycie szyny 

- Xbzo  – boczne zużycie oporowej 

- Xpp  – pęknięte podkłady 

- Xlśs  – luźne śruby stopowe 

- Xlśł  – luźne śruby łubkowe 

- Xlw  – luźne wkręty 

- Xlp  – luźne poprzeczki 

- Xy  – wychlapy 

- Xf  – falistość”. 
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Pytanie 4:  

  Rozdział II, ust. 1, pkt 14 o treści: 

„Wykonawca w ramach ceny określonej w zał. 1 do SIWZ przekaże Zamawiającemu także 

oprogramowanie niezbędne do przeglądania, analizy i wydrukowania Wyników pomiarów. „ 

Dostarczenie dodatkowej licencji do oprogramowania istotnie podniesie wartość Zamówienia. 

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie oprogramowania z 

roczną licencją na oprogramowanie. 

Odpowiedź  

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy.  

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w Rozdziale II, ust. 1, pkt 14 

w następujący sposób: 

„Wykonawca w ramach ceny określonej w zał. 1 do SIWZ przekaże Zamawiającemu także 

oprogramowanie z roczną licencją niezbędne do przeglądania, analizy i wydrukowania Wyników 

pomiarów”. 

 

Pytanie 5:  

 

4. Rozdział VI, ust. 1, pkt 3 o treści: 

„W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunku określonego w Rozdz. V ust. 1 pkt 2 SIWZ do 

oferty należy dołączyć wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ, stanowiący wykaz wykonanych nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich 3lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, usług w zakresie torowisk o długości min. 

50 km na kwotę minimum 50000 zł, wraz z podaniem ich przedmiotu, daty, miejsca wykonania 

i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 

potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa 

są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 

wykonane.” 

W ogólnie przyjętej definicji torowisko stanowi wyłącznie górną część podtorza. Dla uniknięcia 

nieporozumienia przy ocenie doświadczenia prosimy o doprecyzowanie zapisu i proponujemy 

zmianę treści na: usług w zakresie infrastruktury kolejowej bądź tramwajowej na kwotę 

minimum 50 000 zł. 

Odpowiedź  

Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga od Wykonawcy wykaz usług w zakresie pomiaru torowisk o 

długości min. 50 km na kwotę minimum 50 000 zł.  

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis SIWZ w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3 w następujący sposób: 

„W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunku określonego w Rozdz. V ust. 1 pkt 2 SIWZ do 

oferty należy dołączyć wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ, stanowiący wykaz wykonanych nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich 3lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, usług w zakresie pomiaru torowisk o 

długości min. 50 km na kwotę minimum 50000 zł, wraz z podaniem ich przedmiotu, daty, 
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miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem 

dowodów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o 

których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

dostawy były wykonane.” 

 

Przedmiotowe wyjaśnienia powodują zmianę terminu składania ofert. 

Zamawiający zmienia brzmienie Rozdziału VII ust. 1 i 2 SIWZ w następujący sposób: 

„b) Termin składania ofert: 14.09.2020 r. do godz. 930, 

 c) Termin otwarcia ofert: 14.09.2020 r. godz. 1000, pokój nr 17“. 

 

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

podczas sporządzania ofert.  

Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. 

 

 
       


