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Nr post. 100/520/AM/2020                            Gdańsk, dnia 20.10.2020 r. 

 

 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego sektorowego na „Dostawę półzwrotnic tramwajowych“ 

 

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o., jako Zamawiający w niniejszym 

postępowaniu, informuje, że zgodnie z § 17 ust. 8 i 13 Regulaminu Zamówień Publicznych 

Sektorowych Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o. o., Cz. B, stanowiącego Załącznik 

nr 3 do Zarządzenia nr 24/2017 z dnia 10.08.2017 r. (dalej „Regulamin ZP GAiT Sp. z o.o.”), 

w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy z dnia 14.10.2020 r. o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”), udziela następujących odpowiedzi i 

modyfikuje treść SIWZ: 

 

Pytanie 1: 

Dotyczy: Rozdz. I ust. 2 pkt 16 SIWZ 

W Rozdz. I ust. 2 pkt 16 SIWZ Zamawiający jako okres gwarancji podał 36 miesięcy 

liczonych od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia 

bez zastrzeżeń. Wykonawca wnosi, by okres gwarancji został skrócony do 24 miesięcy, 

wobec czego postanowienie Rozdz. I ust. 2 pkt 16 SIWZ przyjmie następujące brzmienie: 

 

„Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia. Okres 

gwarancji liczony będzie od dnia dostawy potwierdzonej podpisanym przez strony bez 

zastrzeżeń protokołem zdawczo-odbiorczym przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi 

zapewnić dostępność części zamiennych w pełnym okresie eksploatacji każdej 

półzwrotnicy objętej przedmiotem zamówienia“. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 2: 

Dotyczy: Rozdz. II ust. 2 SIWZ w zw. z § 3 ust. 2 Załącznika nr 8 do SIWZ (Projekt umowy) 
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Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji z 14 dni na 21 dni, wobec 

czego postanowienie Rozdziału II ust. 2 SIWZ otrzymałoby brzmienie: 

 

„Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych. 

Każda nie uznana przez Wykonawcę reklamacja wymaga uzasadnienia na piśmie w formie 

protokołu i rozpatrywana będzie w siedzibie Zamawiającego“. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 3: 

Dotyczy: Rozdz. II ust. 4 SIWZ w zw. z § 3 ust. 4 Załącznika nr 8 do SIWZ (Projekt umowy) 

 

Wykonawca proponuje dokonanie modyfikacji postanowienia Rozdziału II ust. 4 SIWZ w 

poniższy sposób, tj.: 

 

„W przypadku opóźnienia dostawy powyżej 45 dni Zamawiający może naliczyć karę 

umowną albo zakupić towar tej samej jakości, ilości i rodzaju od innego dostawcy i 

obciążyć Wykonawcę różnicą w cenie pomiędzy ceną netto wynikającą z zawartej z 

Wykonawcą umowy a ceną netto zakupionego towaru od innego dostawcy, o ile taka 

różnica wystąpi. Zakup towaru, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może być 

dokonany przez Zamawiającego wyłącznie po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do 

usunięcia naruszeń i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego co najmniej 7-dniowego 

terminu, pod rygorem skorzystania z uprawnienia do zakupu towarów. W przypadku 

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

Wykonawcę i cofa złożone zamówienie“.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 4: 

Dotyczy: Rozdz. II ust. 5 SIWZ w zw. z § 3 ust. 5 Załącznika nr 8 do SIWZ (Projekt umowy) 

 

Wykonawca proponuje dokonanie modyfikacji postanowienia Rozdziału II ust. 5 SIWZ w 

poniższy sposób, tj.: 
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„W przypadku opóźnienia wymiany gwarancyjnej powyżej 60 dni Zamawiający może 

naliczyć karę umowną albo zakupić towar tej samej jakości, ilości i rodzaju od innego 

dostawcy i obciążyć Wykonawcę całkowitym kosztem tego zakupu. Zakup towaru, o 

którym mowa w zdaniu poprzednim, może być dokonany przez Zamawiającego wyłącznie 

po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń i wyznaczenia mu w tym celu 

dodatkowego co najmniej 7-dniowego terminu, pod rygorem skorzystania z uprawnienia 

do zakupu towarów. Zamawiający informuje pisemnie o tym fakcie Wykonawcę i cofa 

złożone zgłoszenie gwarancyjne“. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 5: 

Dotyczy: Rozdz. XV ust. 1 pkt 1 SIWZ w zw. z § 7 ust. 1 Załącznika nr 8 do SIWZ (Projekt 

umowy) 

 

Wykonawca proponuje poniższe zmiany do Rozdziału XV ust. 1 pkt 1 SIWZ  

i doprecyzowanie warunków odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, tj.: 

 

„W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach, nie później jednak niż w terminie 45 dni od daty zawarcia 

umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu wykonania części umowy“. 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający modyfikuje treść Rozdz. XV ust. 1 pkt 

1, który otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach, nie później jednak niż w terminie 45 dni od dnia zawarcia 

umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu wykonania części umowy“.  
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Pytanie 6: 

Dotyczy: Rozdz. XV ust. 1 pkt 4 SIWZ w zw. z § 7 ust. 2 Załącznika nr 8 do SIWZ (Projekt 

umowy) 

 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o poddanie sporów wynikłych w toku realizacji 

umowy pod właściwość sądów powszechnych dla siedziby strony powodowej. Mając tę 

kwestię na uwadze, Wykonawca wskazuje następujące brzmienie analizowanego 

postanowienia: 

 

„Wszelkie spory wynikłe z realizacji zawartej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny 

dla siedziby strony powodowej“. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 7: 

Dotyczy: Rozdz. XV ust. 2 SIWZ w zw. z § 10 Załącznika nr 8 do SIWZ (Projekt umowy) 

 

W Rozdziale XV ust. 2 SIWZ Zamawiający określa zasady odpowiedzialności Wykonawcy z 

tytułu kar umownych oraz zasady ustalania wysokości tych kar. W ocenie Wykonawcy 

zastrzeżone kary umowne są rażąco wysokie z perspektywy zakresu, specyfiki przedmiotu 

zamówienia oraz wartości umowy. 

Stąd też Wykonawca proponuje poniższe zmiany do brzmienia ust. 2 w Rozdziale XV SIWZ, 

tzn.: 

1) usunięcie pkt 1 lit. a w całości lub - w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia tego 

wniosku Wykonawcy – zmniejszenie wysokości kar umownych w pkt 1 lit. a – z 20% 

na 10%, 

2) zmniejszenie wysokości kar umownych w następujący sposób: 

a) w pkt 1 lit. b – z 500 zł na 100 zł i z 20% na 10%, 

b) pkt 1 lit. c – z 20% na 10%, 

c) w pkt 1  lit. d – z 500 zł na 250 zł i z 10% na 5%, 

d) w pkt 5  – z 30% na 15%, 

3) wyznaczenie co najmniej 7 dni na uzyskanie od Wykonawcy wyjaśnień, iż nie 

ponosi winy za wystąpienie zdarzenia, na podstawie którego zobowiązany jest do 

zapłaty kary umownej (Rozdział XV ust. 2 pkt 2 SIWZ), tzn.: 

„Zamawiający, po ustaleniu istnienia przesłanek naliczenia kar umownych, wezwie 

Wykonawcę do wykazania, we wskazanym terminie, jednakże nie krótszym niż 7 
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dni, iż nie ponosi winy za wystąpienie zdarzenia na podstawie którego 

zobowiązany jest do zapłaty kary umownej. Po wpłynięciu wyjaśnienia 

Zamawiający ustali czy nienależyte wykonanie danego zobowiązania jest 

następstwem okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność i 

poinformuje Wykonawcę na piśmie o decyzji w sprawie naliczenia kary umownej“, 

4) w Rozdziale XV ust. 2 pkt 3 SIWZ Wykonawca proponuje doprecyzowanie, iż: 

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych z 

wynagrodzenia za wykonanie umowy, pod warunkiem, iż Wykonawca wyrazi na to 

uprzednią zgodę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności“, 

5) Wykonawca wnosi, by w Rozdziale XV ust. 2 pkt 6 SIWZ wyznaczyć dla Wykonawcy 

minimalny 14-dniowy termin na zastosowanie się do zaleceń Zamawiającego, tzn.: 

„W przypadku wykonywania umowy w sposób niezgodny z wymogami SIWZ oraz 

deklarowanymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej, Zamawiający zwróci się 

do Wykonawcy z pismem wzywającym go do zaprzestania naruszania ww. 

wymagań lub usunięcia stwierdzonych wad, wyznaczając Wykonawcy co najmniej 

14-dniowy termin na zaprzestanie naruszeń lub usunięcie stwierdzonych wad. 

Niezastosowanie się do zaleceń Zamawiającego stanowić będzie podstawę do 

natychmiastowego rozwiązania umowy i obciążenia Wykonawcy karą w wysokości 

określonej w pkt. 1 lit c“. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 8: 

Dotyczy: Rozdz. XV ust. 3 pkt 6 SIWZ w zw. z § 11 ust. 6 Załącznika nr 8 do SIWZ (Projekt 

umowy) 

 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy przez „okoliczność ekonomiczną” uzasadniającą 

wprowadzenie istotnych zmian w umowie Zamawiający rozumie nagły wzrost cen 

surowców lub podzespołów, wykorzystywanych przez Wykonawcę w ramach 

wykonywania Zamówienia, który to wzrost wynika z okoliczności niezależnych od 

Wykonawcy, których ani Wykonawca, ani Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy? 

Jeśli nie, to Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie do treści Rozdziału XV ust.  3 

pkt 6 SIWZ możliwości dokonania zmiany umowy, polegającej na waloryzacji 

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku nagłego wzrostu cen surowców lub 

podzespołów, wykorzystywanych przez Wykonawcę w ramach wykonywania Zamówienia. 
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Odpowiedź: 

 „Okoliczność ekonomiczna“, o której mowa w Rozdz. XV ust. 3 pkt 6 SIWZ, nie stanowi w 

rozumieniu Zamawiającego nagłego wzrostu cen surowców lub podzespołów, 

wykorzystywanych przez Wykonawcę w ramach wykonywania Zamówienia, który to 

wzrost wynika z okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których ani Wykonawca, ani 

Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowej waloryzacji i podtrzymuje 

zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 9: 

Dotyczy: Rozdz. XV ust. 4 SIWZ w zw. z § 12 Załącznika nr 8 do SIWZ (Projekt umowy) 

 

Wykonawca wnosi o ustalenie, iż żadna ze Stron umowy nie może dokonać cesji 

wierzytelności wynikających z umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 10: 

Wykonawca wnosi o dodanie klauzuli informacyjnej Wykonawcy do treści umowy (jako 

załącznik nr 5 do umowy) – w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako 

najkorzystniejszej, zgodnie z poniższą propozycją, tj.  

 

1. Zamawiający zobowiązuje się wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w 

art. 14 RODO, spoczywające na Wykonawcy, wobec osób fizycznych, których dane 

osobowe zostały lub zostaną przez niego udostępnione Wykonawcy, w celu 

zawarcia i realizacji niniejszej umowy. 

2. Wykonawca wskazuje na niezbędne elementy obowiązku informacyjnego celem 

przekazania ich treści przez Zamawiającego osobom, których dane osobowe 

zostały lub zostaną Wykonawcy udostępnione w związku z realizacją niniejszej 

umowy, zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 RODO, przy uwzględnieniu art. 14 ust. 5 pkt a) 

RODO: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych są _______________________________.  

2) Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych 

osobowych u Administratora jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod 

adresem: _______________________________. 
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3) Udostępnione dane będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem umowy 

oraz celach kontaktowych, w tym związanych z wykonaniem umowy zawartej 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Podstawą przetwarzania danych 

osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych który 

przekazał dane - Zamawiającego, a także prawnie uzasadniony interes Wykonawcy, 

któremu dane zostały udostępnione. Uzasadnionym interesem jest możliwość 

prawidłowej i efektywnej realizacji Umowy zawartej pomiędzy tymi podmiotami.  

4) Wykonawca przetwarzać będzie następujące kategorie danych osobowych: imię, 

nazwisko, stanowisko służbowe oraz dane kontaktowe w zakresie przekazanym 

przez Zamawiającego, który jest źródłem danych osobowych.  

5) Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na 

podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom 

świadczonych usług, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego, 

producentom lub dystrybutorom nabywanych przez Wykonawcę towarów, firmom 

kurierskim, jak również innym odbiorcom w szczególności operator pocztowym 

oraz spółkom z grupy kapitałowej Wykonawcy. 

6) Dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie 

uzasadnionych interesów odnoszących się do zawarcia i realizacji zawartej umowy, 

stanowiących podstawę tego przetwarzania, dla celów archiwizacyjnych, jak 

również związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń. 

7) Każda z osób, której dane zostały przekazane, z ograniczeniami wskazanymi w 

RODO, ma prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8) Podanie danych osobowych reprezentantów i przedstawicieli Zamawiającego 

stanowi wymóg przepisów prawa celem zawarcia niniejszej umowy i jest konieczne 

do jej prawidłowej realizacji, natomiast w przypadku danych pracowników i 

współpracowników jest dobrowolne i wpływa na efektywność i prawidłowość jej 

wykonywania. Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy oraz 

jej wykonanie lub też prawidłową jej realizację. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że, w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako 

najkorzystniejszej, wyraża zgodę na dodanie do treści umowy Załącznika nr 5 

stanowiącego  klauzulę informacyjną Wykonawcy o treści zaproponowanej powyżej. 
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Wykonawcy  są  zobowiązani  uwzględnić  powyższą zmianę,  która  stanowi  integralną 

część SIWZ podczas sporządzania ofert.   

Przedmiotowa zmiana nie powoduje zmiany terminu składania i otwarcia ofert, tj. 

23.10.2020 r.  

Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez 

zmian. 

 

 


