ZAPYTANIE I WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ (SP)
Tramwaje Szczecińskie Sp. z o. o.
z siedzibą przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin
PROWADZĄC PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY
na realizację zamówienia sektorowego
o wartości poniżej 428 000 euro
pn.:
„ŚWIADCZENIE USŁUG UTRZYMANIA STAŁEJ I PEŁNEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ ORAZ
NAPRAW URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH, PODNOŚNIKOWYCH ORAZ WÓZKÓW WIDŁOWYCH
EKSPLOATOWANYCH W OBIEKTACH TRAMWAJÓW SZCZECIŃSKICH
SP. Z O.O. W SZCZECINIE”
Sprawa nr 11/ZS/DZ/2020
działając zgodnie z § 54 ust. 2, Regulaminu udzielania zamówień w Spółce Tramwaje Szczecińskie
Sp. z o.o. w Szczecinie stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/GZ/2014 Prezesa Zarządu Spółki
Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2014r.,
z późn. zm., przekazuje wykonawcom treść zapytania, jakie wpłynęło w związku z powyższym
postępowaniem wraz z następującym wyjaśnieniem:
Zapytanie o treści:
„Dotyczy postępowania przetargowego Wasz Znak sprawa nr 11/ZS/DZ/2020
Proszę o wyjaśnienie załącznika nr 7 do SP w części: "DOTYCZY DŹWIGNIKÓW SAMOCHODOWYCH (zgodnie
z zapisem SP rozdz. XIX pk2 2, poz.:22-30):"
Od poz. 22-30 nie znajdują się dźwigniki samochodowe lecz żurawie i podesty. Zakres części zamiennych nie
koresponduje z urządzeniami, natomiast części które są zamontowane faktycznie na w/w urządzeniach
i są ujęte w wykazie czyli:
- rozdzielacze
- liny
- haki
- siłowniki
- podpory
- klocki prowadzące
- panel sterowniczy
- przewody hydrauliczne
- mechanizm obrotu
- łożyska
- ograniczniki krańcowe
- pomost
- wciągarka
Koszt tych części znacznie podniesie cene ofertową oraz część z nich jest niedostępna.
Koszt zakupu niektórych części np pomost, wciągarka, siłownik, mechanizm obrotu, rozdzielacze, panel sterowniczy,
podpory niekiedy może równać sie z ceną remontu głównego urządzenia. Dla podania przykładu panel sterowniczy
żurawia może kosztować około 15000zł+VAT, siłownik główny żurawia to koszt około 8000zł+VAT, rodzielacze od 5000
do 10000zł+VAT.”

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający uznaje uwagi wykonawcy i dokonuje modyfikacji treści SP w tym zakresie.
PREZES ZARZĄDU

Krystian Wawrzyniak

