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WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI 

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego sektorowego na „Dostawa amortyzatorów poziomych i pionowych do 

tramwajów 120NaG i 128NG” 

 

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

prowadzonym w trybie przetargu niograniczonego sektorowego, niepodlegającym 

przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2021 roku, poz. 1129 z późn.zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Zamówień 

Publicznych Sektorowych Część B stanowiącym Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2017 

Prezesa Zarządu Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o. o. z dnia 10.08.2017 r. 

z późn.zm. – dalej jako „Regulamin“ – działając na podstawie § 17 ust. 8, 13 i 15 Regulaminu 

– w odpowiedzi na wnioski Wykonawców z dnia 05.04.2022r., 07.04.2022r.  

i 08.04.2022r. o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dalej 

„SIWZ“ – udziela następujących odpowiedzi, modyfikuje treść SIWZ i przedłuża termin 

składania ofert: 

 

Pytanie 1: 

Rozdział II ust. 2 pkt 2 - " Pierwsza dostawa po podpisaniu umowy zostanie zrealizowana 

nie później niż 30 tygodni od dnia zawarcia umowy ". Żądanie realizacji w 10 tygodni mając 

na uwadze obecną sytuację jest nierealnym zapisem, którego konsekwencją będzie 

opóźnienie dostawy amortyzatorów. Termin 30 tygodni przedstawiony został przez 

producenta amortyzatorów i nic nie wskazuje aby uległ w najbliższym czasie skróceniu. 
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Odpowiedź : 

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na 

zaproponowane zmiany i modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób: 

1) Rozdział II ust. 2 pkt 2 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„ 2)  Pierwsza dostawa po podpisaniu umowy zostanie zrealizowana nie później niż 

30 tygodni od dnia zawarcia umowy. 

Licząc od dnia pierwszej dostawy, każda kolejna dostawa zostanie zrealizowana w 

miesięcznych cyklach po 12 szt.” 

 

Pytanie 2: 

Rozdział II ust. 2 pkt 5 - prosimy doprecyzować jakiego rodzaju atesty będą mogły być 

żądane (np. certyfikat 3.1, diagramy pracy itp.). Jest to na tyle istotna informacja, ponieważ 

za taki dokument producent obciążają nas kosztem jego wystawienia.. 

Odpowiedź : 

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający infromuje, że wyraża zgodę na 

zaproponowane zmiany i modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób: 

1) Rozdział II ust. 2 pkt 5 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„ 5) Atesty (certyfikat 3.1) na zamówione materiały dostarczone będą na życzenie 

Zamawiającego.” 

 

Pytanie 3: 

 Rozdział II ust. 2 pkt 7 - wnosimy o wykreślenie jego w całości. Zapis taki w ogromnym 

stopniu obciążałby finansowo dostawcę zobligowanego do utrzymania stanów o 50% 

większych od podanych w SIWZ dla wszystkich pozycji w postępowaniu bądź też zostałby 

ze stanami nie wykorzystanymi w ramach realizacji umowy. Specyfika amortyzatora 

sprawia, że nie utrzymuje się jego stanów magazynowych ponieważ dedykowany jest on 

do nielicznych odbiorców. Ponadto większość z nich nabywa go w ramach umów 

przetargowych. Towar jakim jest amortyzator posiada swój okres ważności po którym 

traci całkowicie swoje właściwości funkcjonalne, nie nadaje się do dalszej odsprzedaży i 

traci gwarancję producenta. Dlatego duże obawy i wątpliwości budzi zapis zrzucający 

odpowiedzialność utrzymania większych stanów bez gwarancji ich zakupu na dostawcę. 

Średni, orientacyjny koszt takiego zapisu to 500.000,00 zł. W obecnej sytuacji jak i mając 
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na uwadze rodzaj towaru wskazanym było by ścisłe trzymanie się ilości podanych w 

postępowaniu. 

Odpowiedź : 

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na 

zaproponowane rozwiązanie.  

Zamawiający informuje, że modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób: 

1) Rozdział II ust. 2 pkt 7 lit. c  SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„ 7)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) zwiększenia do 50 % wielkości przedmiotu zamówienia wymienionego w 

Rozdziale I ust. 1 SIWZ z zachowaniem tej samej wartości zamówienia, 

b) zmniejszenia do 50 % wielkości przedmiotu zamówienia wymienionego 

w Rozdziale I ust. 1 SIWZ z zachowaniem tej samej wartości zamówienia, 

c) rezygnacji z zamówienia do 20 % wielkości przedmiotu 

wymienionego w Rozdziale I ust. 1 SIWZ, 

d) możliwej rezygnacji z części asortymentu i zwiększenie innego przy 

zachowaniu stałej kwoty zamówienia.” 

 

Pytanie 4: 

W związku z żądaniem złożenia oferty na amortyzatory firmy Gerep (zagraniczny 

producent) wnosimy o umożliwienie składania oferty jak i późniejszych rozliczeń w 

walucie euro. Skonstruowanie oferty której ważnym elementem jest kurs walut bardzo 

niestabilny w ostatnim czasie powoduje duże ryzyko w szacowaniu ceny końcowej w PLN 

jak i późniejszych realizacji zamówień. 

Odpowiedź : 

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający infromuje, że nie wyraża zgody na 

złożenie oferty w walucie. 

 

Pytanie 5: 

Zgłaszamy się z prośbą w prowadzonym postępowaniu o podział postępowania na 2 

osobne zadania – osobno na amortyzatory do 128NG oraz osobno na amortyzatory do 

120NaG. 
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Odpowiedź : 

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający infromuje, że nie wyraża zgody  

na podział postępowania na dwa osobne zadania. 

 

Pytanie 6: 

Zgłaszamy się z prośbą w prowadzonym postępowaniu o zmianę warunku 

równoważności w rozdziale I, pkt. 3 na:  

Wykonawca zobowiązany jest wykonać powyższą równoważność poprzez złożenie wraz z 

ofertą rysunku technicznego oraz dokumentu wystawionego przez podmiot użytkujący 

równoważne amortyzatory, potwierdzającego prawidłowa pracę oferowanych 

amortyzatorów w tramwajach typu 120NaG lub 128NG. 

Odpowiedź : 

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający infromuje, że nie wyraża zgody na 

zaproponowane zmiany. 

 

Pytanie 7: 

Zgłaszamy się z prośbą w prowadzonym postępowaniu o zmianę warunków realizacji w 

Rozdział II ust. 2 pkt 2): Pierwsza dostawa po podpisaniu umowy zostanie zrealizowana 

nie później niż 18 tygodni od dnia zawarcia umowy. 

Odpowiedź : 

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający infromuje, że odpowiedź na pytanie 

została udzielona w odpowiedzi na Pytanie 1.  

 

Pytanie 8: 

Zgłaszamy się z prośbą w prowadzonym postępowaniu o określenie minimalnej ilości 

zamówienia dla zadań, jaką zamawiający zamierza zrealizować. 

Odpowiedź : 

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający infromuje, że minimalana ilość 

zamówienia jest wskazana w Rozdziale I ust. 1 SIWZ. 
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Przedmiotowe zmiany są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od wykonawców 

dodatkowego czasu na zapoznanie się modyfikacją treści SIWZ i przygotowanie ofert. 

 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający przedłuża termin składania ofert  

z 19.04.2022 r. na 28.04.2022 r., godz. 09:30. W związku z tym otwarcie ofert nastąpi  

w dniu 28.04.2022 r. o godz. 10:00. 

 

Wobec powyższego Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez zmianę Rozdziału VII 

SIWZ w ten sposób, że ust. 2 pkt 11 lit b otrzymuje brzmienie: 

>>b) w formie pisemnej w dwóch, trwale zamkniętych, umieszczonych jedna  

w drugiej kopertach, opisanych w sposób następujący: 

- na kopercie zewnętrznej umieścić wyłącznie nazwę postępowania tj. „Dostawa 

amortyzatorów poziomych i pionowych do tramwajów 120NaG i 128NG”, znak sprawy 

520.261.2.104.2021.PR, dnia 28 kwietnia 2022 r. godz. 09:30” oraz „PROSZĘ NIE 

OTWIERAĆ PRZED DNIEM 28 KWIETNIA 2022 R. GODZ. 10:00” 

- na kopercie zewnętrznej oprócz nazwy postępowania podać dodatkowo imię  

i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta.<< 

 

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez zmianę Rozdziału VIII ust. 1 i ust. 6  

w następujący sposób: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

  „1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 

28.04.2022 r., do godz. 9:30 :  

a) w formie elektronicznej: za pośrednictwem Platformy pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/gait,  

albo  

b) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego przy ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 

Gdańsk, pokój nr 19.“ 

2) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.04.2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie 

Zamawiającego, za pośrednictwem Platformy, poprzez kliknięcie przycisku „odszyfruj 

https://platformazakupowa.pl/pn/gait
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oferty” oraz równolegle poprzez otworzenie kopert z ofertami złożonymi w formie 

pisemnej.“ 

 

Zmianie ulega Załącznik nr 6 do SIWZ (Projekt umowy), który otrzymuje brzmienie 

określone w Załączniku nr 1 do niniejszego pisma.  

 

Ww. zmiany zaznaczono w tekście kolorem czerwonym. 

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną część 

SIWZ, podczas sporządzania ofert.  

 

Treść pozostałych zapisów SIWZ pozostaje bez zmian. 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 5 do SIWZ (Projekt umowy) 
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