
 

 

 

ZAPYTANIE I WYJAŚNIENIE TREŚCI 
SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ (SP) 

 

ZAMAWIAJĄCY: 
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.: 

„Dostawa samochodu ciężarowego z HDS na potrzeby Spółki  

Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie” 

 

Sprawa nr 4/ZS/DZ/2021 

 
działając zgodnie z § 54 ust. 2, Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Tramwaje Szczecińskie 

Sp. z o.o. w Szczecinie, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/DZ/2021 Prezesa Zarządu Spółki 

Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie z dnia 1 marca 2021 r., 

przekazuje wykonawcom treść zapytań, jakie wpłynęły w związku z powyższym 

postępowaniem wraz z następującymi wyjaśnieniami: 

Zapytanie I o treści: 
 

„Pytanie 1 : Czy Zamawiający dopuszcza 14 dniowy termin naprawy?  

Uzasadnienie: Ze względu na logistykę związaną z dostawą części zamiennych, często odbieranych  

z Włoch i czas potrzebny na usunięcie usterki, czas naprawy wynoszący 7 dni jest zbyt krótki.”. 

 

Zamawiający wyjaśnia: 

 

Zamawiający dopuści usunięcie wady (naprawa) w terminie 14 dni. Zamawiający dokona modyfikacji treści 

SP w tym zakresie. 

                        
Zapytanie II o treści: 

 
„(…) 1. Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu podwozie wyposażone w przednie zawieszenie na 

resorach parabolicznych i tylne wzmocnione zawieszenie pneumatyczne? 

Rozwiązanie takie jest powszechnie stosowane w tego typu pojazdach oraz jest bardziej ekonomiczne  

z uwagi na niższą stawkę podatku drogowego.”. 

          

Zamawiający wyjaśnia: 

Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie. Zamawiający dokona modyfikacji treści SP  

w tym zakresie.  

Zapytanie III o treści: 
 

„(…) zapytanie do przetargu nr: Sprawa nr 4/ZS/DZ/2021 

W załączniku nr 4, w punkt 



10.  Ogumienie  Wielosezonowe R22,5 + 

kompletne koło zapasowe  

Ogumienie wielosezonowe R22,5 wraz 

z kompletnym kołem zapasowym: 

TAK/NIE*  

 

Pytanie brzmi, czy Zamawiający dopuszcza inny rozmiar ogumienie bez wpływu na pozostałe wymagane 

parametry wynikające z SIWZ ?”. 

Zamawiający wyjaśnia: 

Zamawiający nie dopuszcza innego rozmiaru ogumienia. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ujętym  

w SP w rozdz. XIX pkt 3 (tabela) oraz w załączniku nr 4 do SP, pojazd winien być wyposażony w ogumienie 

wielosezonowe R22,5 wraz z kompletnym kołem zapasowym. 

Zapytanie IV o treści: 

  

„(…) W nawiązaniu do postępowania o sygnaturze 4/ZS/DZ/2021 zwracam się z prośbą o udzielenie 
odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące przedmiotowego postępowania: 

− Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby fabrycznie nowe podwozie w momencie przekazywania pojazdu 
posiadało przebieg do 100km? Wszystkie podwozia oferowane przez renomowanych producentów 
przechodzą cykl testów i posiadają przebiegi tzw. testowe i manewrowe, które dla fabrycznie nowych 
nieużywanych pojazdów, w zależności od lokalizacji fabryki, mogą wynosić więcej niż 50km. 

− wg obecnie obowiązujących przepisów faktura za wykonane badanie UDT obligatoryjnie wysyłana jest 
przez Urząd do użytkownika badanego pojazdu. Czy Zamawiający dopuszcza, aby faktura wystawiona na 
Zamawiającego została następnie przez Niego przesłana do Wykonawcy? 

− czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie Książki Rewizyjnej dźwigu HDS z kompletu dokumentów 
wymaganych podczas przekazywania kompletnego pojazdu Zamawiającemu? Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami po wykonaniu badania fabrycznie nowego żurawia Naczelnik właściwego oddziału UDT wydaje 
pozytywną decyzję o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji, która to decyzja stanowi podstawowy 
dokument zezwalający na użytkowanie urządzenia dozorowego. Wówczas dopiero Książka Rewizyjna zostaje 
przesłana do Oddziału UDT pod którego opieką znajduje się Zamawiający z racji lokalizacji. Z reguły czas 
ten wynosi do ok. 2 m-cy; termin ten regulują wewnętrzne przepisy Urzędu Dozoru Technicznego. 

− Czy Zamawiający wystawi Wykonawcy stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania przed UDT  
w zakresie niezbędnym do wykonania pierwszego badania UDT? 

− czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej za zwłokę w dostarczeniu 
przedmiotu umowy z 0,5% do 0,1% wartości netto za każdy dzień zwłoki? Zaproponowana przez Państwa 
wartość jest bardzo wysoka; 0,1% jest wartością standardowo przyjętą w postępowaniach przetargowych 

− czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej za zwłokę w usunięciu wad 
stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji z 0,5% do 0,1% wartości netto? Zaproponowana przez 
Zamawiającego wartość jest bardzo wysoka i odbiega od rynkowych standardów 

− Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie całkowitej odpowiedzialności Wykonawcy do kwoty 
stanowiącej 20% ceny netto ?”. 

Zamawiający wyjaśnia: 

− W związku z pytaniem wykonawcy, zamawiający dokona stosownej modyfikacji dotychczasowego zapisu 

ujętego w załączniku nr 5 do SP – w § 2 ust. 2 wzoru umowy. 

− Zamawiający wyraża zgodę, aby fakturą wystawioną przez UDT na zamawiającego obciążyć wykonawcę. 
Zamawiający dokona modyfikacji treści SP w tym zakresie. 

− W związku z pytaniem wykonawcy, zamawiający dokona stosownej modyfikacji dotychczasowego zapisu 

ujętego w załączniku nr 5 do SP – w § 8 ust. 4 pkt. 9) wzoru umowy. 

− Zamawiający wystawi pełnomocnictwo do reprezentowania przed UDT wybranemu wykonawcy po 
zawarciu z nim umowy. 

− W związku z pytaniem wykonawcy, zamawiający dokona stosownej modyfikacji dotychczasowego zapisu 

ujętego w załączniku nr 5 do SP – w § 10 ust. 1 pkt. 1) wzoru umowy. 

− W związku z pytaniem wykonawcy, zamawiający dokona stosownej modyfikacji dotychczasowego zapisu 
ujętego w załączniku nr 5 do SP – w § 10 ust. 1 pkt. 3) wzoru umowy. 

− Zamawiający nie wyraża zgody na takie ograniczenie. 

 

 



Zapytanie V o treści: 

 
„(…) W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania jak wyżej prosimy o udzielenie odpowiedzi na załączone 
pytania: 
1. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu wyposażonego w tylne zawieszenie pneumatyczne  

4- miechowe o nośności technicznej 13 000 kg? 

2. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 26.05.2021 roku ze względu na 

sytuację epidemiologiczną oraz brak możliwości złożenia ofert w formie elektronicznej, a co za tym idzie 

konieczność ich przesłania w formie tradycyjnej, tj. kurierem. 

3. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby to Wykonawca był odpowiedzialny za dostarczenie 

pojazdu na obowiązkowy przegląd lub naprawę oraz jego zwrot do siedziby Zamawiającego. Ze względu 

na specyfikę i złożoność pojazdu jako całości nie jest możliwe aby Wykonawca dysponował osobami które 

byłyby tylko oddelegowane do ewentualnego transportu pojazdu pomiędzy siedzibą Zamawiającego  

a najbliższymi autoryzowanymi serwisami podwozia bądź zabudowy i żurawia. Standardowymi warunkami 

serwisowo-gwarancyjnymi jest dojazd na przeglądy i naprawy pojazdem we własnym zakresie przez 

użytkownika, a jedynie w przypadku unieruchomienia pojazdu serwis jest zobligowany do dojazdu do 

miejsca wystąpienia usterki.”. 

Zamawiający wyjaśnia: 

Ad. 1. Zamawiający nie dopuści dostawy pojazdu o parametrach wskazanych przez wykonawcę.  

Ad. 2. Zamawiający informuje, że przychyla się do prośby wykonawcy o przedłużenie terminu do składania 
ofert, w związku z tym wyznacza się kolejny termin na dzień 26.05.2021 r. do godz. 13:00. Jednocześnie 

termin zostaje zmieniony w treści SP i ogłoszenia. 
Ad. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogów określonych w § 9 wzoru umowy 

stanowiącego załącznik nr 5 do SP. 

 
 

 
 

 
 

 

                                                                     PROKURENT                           PROKURENT 
 

                                       Krystyna Gawrońska   Przemysław Białkowski 


