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WYJAŚNIENIA TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego sektorowego na „Naprawę hamulców szynowych do 

tramwajów typu 120NaG, 128NG i NGd99“ 

 

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

postępowaniu, informuje, że zgodnie z § 17 ust. 8 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 11.12.2020 r. o wyjaśnienie 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”), udziela następujących 

odpowiedzi: 

 

Pytanie 1: 

Zwracamy się z prośbą o określenie stanu uszkodzonych hamulców szynowych typu 

120NaG, 128NG, NGd99. Są to informacje niezbędne do oszacowania kosztów wszelkich 

koniecznych napraw dla każdego typu hamulców. Jednocześnie prosimy o 

przedstawienie wymaganego przez zamawiającego zakresu prac naprawczych oraz 

przesłanie (jeżeli zamawiający dysponuje) dokumentacji fotograficznej.  

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiający informuje, że, naprawa, będąca 

przedmiotem niniejszego zamówienia, będzie polegała w szczególności na wymianie 

płóz i przewodów na nowe. Zamawiający informuje również, że nie jest w stanie określić 

stanu uszkodzonych hamulców szynowych do tramwajów typu 120NaG, 128NG i NGd99, 

które będą podlegały naprawie, ani przedstawiać wymaganego przez Zamawiającego 

zakresu prac naprawczych. Ww. urządzenia przed przekazaniem do naprawy będą 

bezpośrednio demontowane z tramwajów typu 120NaG, 128NG i NGd99 

eksploatowanych przez Zamawiającego. W związku z tym Zamawiający nie jest stanie na 

dzień dzisiejszy określić stanu cewek ww. urządzeń oraz nie dysponuje dokumentacją 

fotograficzną, o przesłanie której wnioskuje Wykonawca. 
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Jednocześnie Zamawiający wskazuje Wykonawcy, że o niniejsze zamówienie, zgodnie 

z treścią Rozdz. V ust. 1 pkt 2 SIWZ, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają 

wiedzę i doświadczenie. Jednocześnie, zgodnie z Rozdz. VI ust. 1 pkt 2 SIWZ, na 

potwierdzenie spełnienia warunku określonego w Rozdz. V ust. 1 pkt 2 SIWZ do oferty 

należy dołączyć wypełniony Załącznik nr 4 do SIWZ stanowiący wykaz usług, 

potwierdzający wykonanie napraw hamulców szynowych do tramwajów typu 120NaG 

lub 128NG w ilości co najmniej 15 sztuk, wykonanych nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, ilości i 

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

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

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

którego usługi były wykonane. Wycenę ceny ofertowej należy sporządzić w oparciu o 

wiedzę i doświadczenie nabyte podczas wykonywania ww. usług.  

 

Przedmiotowe wyjaśnienia nie powodują zmiany terminu składania ofert. 

  

 


