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Nr post. 111/520/AM/2020                            Gdańsk, dnia 16.12.2020 r. 

 

 

WYJAŚNIENIA 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego sektorowego na „Dostawy sprężyn śrubowo stożkowych do 

tramwajów typu 120NaG “ 

 

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 wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji 

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

modyfikuje treść SIWZ: 

 

Pytanie 1: 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie produktu równoważnego FLEXIBIL o numerze 

katalogowym 245FLX1053 na podstawie referencji z 12-miesięcznej eksploatacji 

obserwowanej zamiast dowodu dostarczenia 400 sztuk.  

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiający informuje, że dopuszcza 

rozwiązania równoważne wyłącznie na warunkach określonych w Rozdz. I ust. 2 pkt 

13 i 14 SIWZ. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób: 

1. Rozdz. V ust. 1 pkt 2 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„2) Posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. spełniają Warunek A lub Warunek B: 

Warunek A 

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

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca zrealizował lub 

realizuje (umowa zakończona lub w trakcie wykonywania) dostawy sprężyn śrubowo 
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stożkowych do tramwajów typu 120Na, w ilości co najmniej 400 sztuk, wykonanych na 

rzecz podmiotów oferujących usługi w zakresie transportu tramwajowego. 

Warunek B 

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

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, sprężyny śrubowo stożkowe 

oferowane przez Wykonawcę zakończyły z wynikiem pozytywnym co najmniej 12-

miesięczną eksploatację obserwowaną w tramwajach typu 120Na (dalej „eksploatacja 

obserwowana”), wykonaną na rzecz polskich podmiotów oferujących usługi w zakresie 

transportu tramwajowego”.  

 

2. Rozdz. VI ust. 1 pkt 2 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„2) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku określonego w: 

a) Rozdz. V ust. 1 pkt 2. Warunek A SIWZ – do oferty należy dołączyć wypełniony 

Załącznik nr 4 do SIWZ stanowiący wykaz dostaw odpowiadających opisowi 

warunku w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia, 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 

dostawy zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających, że 

dostawy te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których 

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

rzecz którego te dostawy były wykonane, 

b) Rozdz. V ust. 1 pkt 2. Warunek B SIWZ – do oferty należy dołączyć, 

odpowiadające opisowi warunku w zakresie posiadanej wiedzy i 

doświadczenia, dowody potwierdzające, że eksploatacja obserwowana 

została wykonana z wynikiem pozytywnym, przy czym dowodami, o których 

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

rzecz którego eksploatacja obserwowana była wykonana”. 
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Pytanie 2: 

W związku z tym, że Zamawiający zamierza zawszeć z wykonawcą umowę na dwa lata z 

możliwością zwiększenia lub zmniejszenia o 50% wielkości przedmiotu zamówienia, 

prosimy o utworzenie harmonogramu dostaw na czas trwania umowy. Przynajmniej 

dwie dostawy z podaniem ilości, z czego pierwsza dostawa nastąpi do 20 tygodni od 

chwili podpisania umowy.  

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez 

zmianę treści Rozdz. I ust. 2 pkt 4 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„4) Pierwsza dostawa w ilości minimalnie 48 a maksymalnie – 120 sztuk nastąpi w terminie 

20 tygodni od dnia zawarcia umowy. Kolejne dostawy cząstkowe realizowane będą w 

zależności od potrzeb w terminie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia telefonicznego 

potwierdzonego e-mailem. Za dzień zgłoszenia zapotrzebowania na dostawę uznaje się 

dzień wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego e-mailem do Wykonawcy”.  

Analogicznie zmienia się treść § 2 ust. 4 Załącznika nr 6 do SIWZ (Projekt umowy).  

 

Pytanie 3: 

Niniejszym prosimy o dostosowanie § 2 ust. 4 Załącznika nr 6 do SIWZ (Projekt umowy) 

w następujący sposób: „Dostawy cząstkowe zrzuty będą zależały od potrzeb w terminie 

30 dni roboczych od dnia zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego e-mailem. Czas 

realizacji pierwszego zamówienia na 12 tygodni od zamówienia”.  

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiający informuje, że podtrzymuje 

zmodyfikowaną treść Rozdz. I ust. 2 pkt 4 SIWZ i analogicznie zmienioną treść § 2 ust. 4 

Załącznika nr 6 do SIWZ (Projekt umowy), o których mowa w odpowiedzi Zamawiającego 

na pyt. 2. 

 

Pytanie 4: 

Prosimy o usunięcie § 2 ust. 3 Załącznika nr 6 do SIWZ (Projekt umowy) – Szkolenia dla 

pracowników Zamawiającego. Ze względu na trwającą poważną pandemię nie można 

zaplanować szkolenia na miejscu.  
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Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 5: 

Prosimy o akceptację sposobu złożenia oferty drogą elektroniczną (podpisaną 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty w 

formie elektronicznej. W związku z powyższym modyfikuje się treść SIWZ w następujący 

sposób: 

 

1. W Rozdz. VI ust. 1 SIWZ usuwa się ostatni akapit i dodaje punkty 8, 9 i 10, które 

otrzymują odpowiednio następujące brzmienie: 

„8) Dokumenty i oświadczenia składane są:  

a) w formie oryginału lub czytelnych kserokopii poświadczonych za zgodność z 

oryginałem przez adnotację »za zgodność z oryginałem« na każdej stronie kopii, 

dokonaną przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, wymienionego w 

dokumentach rejestracyjnych firmy – forma pisemna złożenia oferty;  

b) w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia poświadczonego »za zgodność z oryginałem«. Poprzez oryginał 

należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione – forma elektroniczna złożenia 

oferty. 

9) W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym 

(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 

Pełnomocnictwo powinno być przedstawione: 

a) w formie oryginału lub czytelnych kserokopii poświadczonych za zgodność z 

oryginałem – forma pisemna złożenia oferty;  
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b) w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

osoby/osób upoważnionej do reprezentacji, wskazanej we właściwym rejestrze lub 

poświadczone przez notariusza – forma elektroniczna złożenia oferty.  

10) Wszystkie strony wchodzące w skład oferty powinny być ponumerowane i podpisane 

przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w 

sposób określony w dokumentach rejestracyjnych Wykonawcy lub oferta winna 

zawierać upoważnienie potwierdzające uprawnienia osoby (osób) podpisujących 

dokumenty do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz”. 

2. W Rozdz. VI ust. 2 SIWZ: 

 punkty 4 i 5 otrzymują odpowiednio następujące brzmienie: 

„4) Oferta wraz z Załącznikami powinna być podpisana przez osobę/osoby 

uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. W formie elektronicznej 

opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby 

upoważnione do reprezentacji, wskazane we właściwym rejestrze lub 

poświadczone przez notariusza. 

5)   Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami złożone w formie pisemnej powinny 

być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji”. 

 po pkt 8 dodaje się pkt 9, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„9) Nie dopuszcza się złożenia oferty jednocześnie w formie pisemnej i 

elektronicznej”. 

w związku z tym dotychczasowe punkty od 9 do 13 otrzymują numerację od 10 

do 14.  

 pkt 12 otrzymuje następujące brzmienie: 

„12) Ofertę należy złożyć: 

a) w postaci elektronicznej przy użyciu poczty e-mail przetargi@gait.pl, 

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

drugiej kopertach, opisanych w sposób następujący: 

mailto:przetargi@gait.pl
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  na kopercie zewnętrznej umieścić wyłącznie nazwę postępowania tj. 

»Dostawy sprężyn śrubowo-stożkowych do tramwajów typu 120NaG«, 

Nr post. 111/520/AM/2020, dnia 21.12.2020 r., godz. 11:00” oraz 

„PROSZĘ NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 21.12.2020 r. godz. 11:00”, 

  na kopercie wewnętrznej oprócz nazwy postępowania podać 

dodatkowo imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedziba) 

oferenta”.  

 dodaje się punkt 15, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„15) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez 

Wykonawców występujących wspólnie – pełnomocnictwo do 

reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego winno być złożone: 

a) W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej - w postaci oryginału 

lub poświadczonej przez notariusza, sporządzonej w postaci 

elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

b) W przypadku złożenia oferty w formie pisemnej – w postaci oryginału lub 

kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem”. 

3. W Rozdz. VII SIWZ: 

 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1.   Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć: 

1) w formie elektronicznej: przy użyciu poczty e-mail przetargi@gait.pl, 

2) w formie pisemnej: w siedzibie Zamawiającego przy ul. Jaśkowa Dolina 2. 

80-252 Gdańsk, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 19“. 

 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2020 r. o godz. 1100 w siedzibie 

Zamawiającego, przy użyciu poczty e-mail przetargi@gait.pl oraz równolegle, 

poprzez otworzenie kopert z ofertami złożonymi w wersji papierowej”. 

mailto:przetargi@gait.pl
mailto:przetargi@gait.pl
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 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„4.  Oferty złożone w formie pisemnej po terminie będą zwrócone Wykonawcy bez 

otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu”. 

 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: 

„5.   Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, może zastrzec, że nie 

mogą być udostępnione, wskazane przez niego informacje, stanowiące 

tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 

nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 

technologiczne lub organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, co do których, przedsiębiorca podjął 

niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzega, 

że informacje nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania: 

1) w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej – dokumenty 

zawierające tajemnice powinny być w ramach oferty, umieszczone w 

odrębnym pliku oznaczonym »Informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa«, 

2) w przypadku złożenia oferty w formie pisemnej – należy złożyć jako 

odrębną część oferty lub włożyć do oddzielnej koperty. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w § 29 ust. 4 

Regulaminu ZP GAiT Sp. z o.o“. 

4. Tytuł Rozdz. XI SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„Rozdział XI. Sposób udzielania informacji Wykonawcom oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów”.  

5. W Rozdz. XI SIWZ dodaje się ust. 6, 7, 8, 9, 10 i 11, które otrzymują odpowiednio 

następujące brzmienie: 

„6.   W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, 

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień 
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oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie przy użyciu poczty e-

mail przetargi@gait.pl, lub pisemnie. 

7.  W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w 

formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego 

skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest 

równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 

wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem 

kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcy ubiegającego się 

wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, albo przez Podwykonawcę. 

8.   Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf; .doc; .xls; .jpg. 

9.  W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie 

formatów: .7Z, .zip. 

10.  Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 

warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i 

wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty 

powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co 

oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta 

należy opatrzyć napisem »ZMIANA«. 

W przypadku oferty złożonej w postaci elektronicznej – zarówno zmiana, jak i 

wycofanie oferty wymagają postaci elektronicznej z kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być złożone w ten sam 

sposób, co oferta. Plik, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy 

nazwać »ZMIANA OFERTY«. 

11.   Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i 

zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym 

jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem »WYCOFANIE«. 

mailto:przetargi@gait.pl
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W przypadku oferty złożonej w postaci elektronicznej – oświadczenie o wycofaniu 

oferty powinno być złożone w ten sam sposób jak oferta. Plik, w którym jest 

przekazywane to powiadomienie należy nazwać »WYCOFANIE OFERTY«”. 

Pytanie 6: 

Prosimy o zmianę brzmienia Załącznika 4 (dowodu dostawy) w następujący sposób: 

Z: 

„Dostawy sprężyn śrubowo stożkowych do tramwajów typu 120NaG” 

Do: 

„Dostawy sprężyn śrubowo stożkowych do pojazdów szynowych”. 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiający informuje, że podtrzymuje 

zmodyfikowaną treść Rozdz. VI ust. 1 pkt 2 SIWZ, o której mowa w odpowiedzi 

Zamawiającego na pyt. 1. 

 

Pytanie 7: 

Prosimy o przedłużenie terminu składania o 1 tydzień. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, jakiego terminu 

dotyczy pytanie Wykonawcy. 

 

Pytanie 8: 

Prosimy o dokonanie następującej zmiany w rozdziale I. Opis przedmiotu zamówienia 

SIWZ 

Punkt 2.11): 

Zamawiający zastrzega sobie prawo: 

a) do analizy o 30% wielkości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w Rozdz. Ja 

ust. 1 SIWZ,  

b) do wyboru o 30% wielkości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w Rozdz. Ja 

ust. 1 SIWZ. 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy 

SIWZ. 
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Pytanie 9: 

Prosimy o wprowadzenie następujących zmian w paragrafie § 10 (Kary umowne): 

Punkt 1.2): 

Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w określonej w umowie terminowej - w 

wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, ale łącznie nie więcej niż 10% wartości brutto 

umowy. 

Punkt 5: 

5. Kary umowne określone w nie umowie mogą być naliczane z różnych tytułów do 

wysokości 20% wartości brutto umowy. 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy 

SIWZ. 

 

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

określone w Załączniku nr 2 do niniejszych wyjaśnień. Wykonawcy  są  zobowiązani  

uwzględnić  powyższe zmiany,  które  stanowią  integralną część SIWZ podczas 

sporządzania ofert.   

Przedmiotowe zmiany powodują przedłużenie terminu składania ofert z 21.12.2020 r. 

na 29.12.2020 r., godz. 9:30. W związku z powyższym otwarcie ofert nastąpi w dniu 

29.12.2020 r. o godz. 10:30. 

Treść pozostałych zapisów SIWZ pozostaje bez zmian. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – SIWZ wraz z Formularzem Ofertowym po modyfikacjach 

Załącznik nr 2 – Załącznik nr 6 do SIWZ (Projekt umowy) 

 

 


