
 

 

 

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.: 

 
„Remont 12 zespołów przekładni wraz z silnikami tramwajów typu 

Pesa 120NaS” 
 

Sprawa nr 15/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 2021r., 

przekazuje wykonawcom treść zapytania, jakie wpłynęło w związku z powyższym 

postępowaniem wraz z następującym wyjaśnieniem: 

Zapytanie o treści: 

 
„W celu umożliwienia wzięcia udziału w postępowaniu celem złożenia najkorzystniejszej dla Zamawiającego 
oferty jednocześnie zbilansowania potencjalnego ryzyka wynikającego z realizacji tego zamówienia dla obu 
Stron, wnosimy o uwzględnienie naszych wniosków i modyfikację specyfikacji zamówienia, zgodnie  
z poniższą listą: 
 
Pytanie 1: 
Dotyczy: Specyfikacja przetargowa – Rozdział XIX Opis przedmiotu zamówienia punkt 4. ppkt e) i f) oraz 
Wzór umowy §6 punkt 4.: Ze względu na dużą wagę przedmiotu zamówienia oraz konieczność jego 
załadunku/rozładunku z/na auto za pomocą wózka widłowego, wnioskujemy aby za załadunek na auto 
podstawione przez Wykonawcę oraz późniejszy rozładunek po remoncie w siedzibie Zamawiającego 
odpowiadał Zamawiający. 
 
Pytanie 2: 
Dotyczy: Specyfikacja przetargowa – Rozdział XIX. Opis przedmiotu zamówienia punkt 6. – Wnioskujemy  
o zmianę czynności dla poniższych pozycji z W (wymiana) na K (kontrola): 
 

6.1.300.30.10  Pierścień labiryntowy 133,4/80x12,5  
6.1.300.30.11  Pokrywa labiryntu 222/92x49,5  
6.1.300.50.4  Pierścień labiryntowy 186,4/150x21,5  
6.1.300.50.5  Pokrywa labiryntu 250/160,6x20,925  
6.1.300.50.6  Pokrywa labiryntu 250/160,6x20,925  
6.1.900.1  Podkładka 100/25x41  
6.1.900.6  Podkładka 58/25x22  
6.1.900.7  Podkładka 59,5/25x16  
6.2.4  Uszczelnienie labiryntowe  
6.2.7  Pierścień labiryntowy zewnętrzny  



 
Z naszego doświadczenia wynika, że dla zespołów napędowych przekazywanych do naprawy z jeżdżących 
tramwajów jest bardzo małe prawdopodobieństwo uszkodzenia tych części. W naszej opinii ich obligatoryjna 
wymiana w każdym zespole napędowym niepotrzebnie podroży cenę naprawy i narazi Zamawiającego  
na poniesienie niepotrzebnych kosztów. 
 
Pytanie 3: 
Dotyczy: Wzór umowy §2 punkt 3.: Ze względu na długi termin dostawy niektórych z części potrzebnych  
do wykonania naprawy wnioskujemy o wydłużenie terminu przekazania pierwszej partii zespołów 
napędowych do naprawy z 90 do 120 dni kalendarzowych. 
 
Pytanie 4: 
Dotyczy: Wzór umowy §3 punkt 3.: Wnioskujemy o skrócenie terminu na poinformowanie Zamawiającego  
o spodziewanej dostawie zespołów napędowych po naprawie z 7 do 3 dni, co wynika z ryzyka pojawienia się 
niespodziewanych opóźnień w końcowej fazie naprawy (test na stanowisku testowym). 
 
Pytanie 5: 
Dotyczy: Wzór umowy §3 punkt 4. ppkt 2): Prosimy o umożliwienie przesłania dokumentów mailem. 
 
Pytanie 6: 
Dotyczy: Wzór umowy §4 punkt 3.: Wnioskujemy o doprecyzowanie tego punktu zgodnie z poniższą 
propozycją: 
„W terminie 4 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający e-mailem 
przesłanym na adres: poinformuje Wykonawcę czy wyraża zgodę na dokonanie wymiany części, o których 
mowa w zawiadomieniu. Wymiana elementów dodatkowych ograniczona jest do kwoty wskazanej w § 6 ust. 
2. W przypadku braku informacji przesłanej Wykonawcy w wyznaczonym terminie, Wykonawca domyślnie 
uzyskuję zgodę na wymianę części” 
 
Pytanie 7: 
Dotyczy: Wzór umowy §4 punkt 5.: Demontaż zespołu napędowego (przekładni/silnika) na części w celu 
jego weryfikacji i wykonania naprawy, uniemożliwia jego powtórne złożenie z użyciem starych części.  
W przypadku gdy Wykonawca podczas weryfikacji elementów przekładni stwierdzi uszkodzenia elementów, 
które nie są przeznaczone do naprawy standardowej, poinformuje o tym fakcie Zamawiającego zgodnie z §4 
punktem 3, jednak jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na wymianę uszkodzonych elementów, Wykonawca 
nie ma możliwości złożyć zespołu napędowego i udzielić na niego gwarancji, dlatego wnioskujemy o dodanie 
następującego punktu:  
„W przypadku braku zgody Zamawiającego na wymianę dodatkowych uszkodzonych części, które wykraczają 
poza zakres naprawy określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca zwróci Zamawiającemu dany 
zespół napędowy w stanie zdemontowanym, bez udzielenia gwarancji”.  
 
Pytanie 8: 
Dotyczy: Wzór umowy §5 punkt 1.: Prosimy o uzupełnienie tego punktu o następujący zapis: 
„Brak rozpoczęcia odbioru w określonym terminie 3 dni upoważnia Wykonawcę do domniemania, że odbiór 
odbył się bez uwag i zastrzeżeń.” 
 
Pytanie 9: 
Dotyczy: Wzór umowy §5 punkt 2. ppkt 4).: Wnioskujemy o dopisanie dodatkowego podpunktu c)  
o następującej treści: 
„c) O stwierdzonych w trakcie odbioru wyremontowanego zespołu napędowego brakach, wadach, 
uszkodzeniach itp. wstrzymujących możliwość odbioru Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę 
zachowując formę pisemną.” 
 
Pytanie 10: 
Dotyczy:  Wzór umowy §5 punkt 3. ppkt 1).: Ze względu na bardzo długi termin dostawy nowych łożysk, 
Wykonawcy muszą zamawiać je z odpowiednim wyprzedzeniem (nawet jeśli jeszcze nawet nie wiedzą czy  
i jaki projekt będą realizować). Istnieje możliwość zamówienia łożysk z odpowiednim certyfikatem, jednak 
wiąże się to z dodatkowymi, dość sporymi kosztami oraz koniecznością oczekiwania kilka miesięcy na nową 
dostawę. Z tego względu prosimy o zmianę wymagań dla łożysk zgodnie z następująca propozycją; 

1) „do łożysk:  
a) łożyska przeznaczone do remontu będą pochodziły tylko od renomowanych producentów FAG lub 
SKF.  
b) Wykonawca w raporcie z naprawy zawrze informację odnośnie dokładnego typu łożyska, które 



zamontował w zespole napędowym wraz ze wskazaniem miejsca jego montażu, wyszczególnieniem 
producenta łożyska oraz numeru seryjnego (numer znajdujący się na opakowaniu jednoznacznie 
identyfikujący każde z łożysk).” 

 
Pytanie 11: 
Dotyczy:  Wzór umowy §5 punkt 3. ppkt 2).: W przypadku wykonania remontu z użyciem części oryginalnych 
nie ma konieczności przedstawiania dodatkowych certyfikatów jakościowych, natomiast w przypadku gdy 
Wykonawca zamierza wykorzystać elementy zamienne, wtedy powinien udowodnić, że ich jakość jest taka 
sama lub lepsza od części oryginalnych. Z tego względu proponujemy następującą modyfikację tego zapisu:  
„W przypadku wykorzystania do naprawy części nieoryginalnych, dotyczy zarówno wszystkich elementów 
metalowych oraz metalowo-gumowych wymienionych na nowe, dla których w tabelach w SP, oraz 
dodatkowych elementów do wymiany wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy, przy czym zamontowanie 
wyrobów równoważnych nie może wymagać dostosowywania przez Zamawiającego do ich montażu innych 
elementów zespołu napędowego, a przy tym wyroby te muszą zapewniać niezmienioną funkcjonalność 
zespołu napędowego i prawidłową jego pracę przez co najmniej 500 000 km oraz nie mogą skutkować 
pogorszeniem niezawodności i żywotności w stosunku do wyrobów, dla których są równoważne;  
W przypadku zaoferowania wyrobów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany załączyć do protokołu  
z naprawy:  
 a) dokumenty: 

− rysunek techniczny zawierający co najmniej wymiary montażowe oferowanego wyrobów 
równoważnych, 

− opis techniczny oferowanych wyrobów równoważnych, zawierający co najmniej informacje  
o maksymalnej temperaturze pracy łożysk, maksymalnej prędkości obrotowej łożysk, nośności statycznej 
i dynamicznej, 

− zaświadczenie od użytkownika oferowanych wyrobów równoważnych potwierdzające prawidłową pracę 
oferowanych elementów przez co najmniej 500000km od ich zamontowania w zespołach napędowych 
eksploatowanych w tramwaju 

 
lub 
b) dokument wystawiony przez producenta odpowiednio przekładni lub silnika (w zależności od tego, 
którego łożyska dokument dotyczy) o dopuszczeniu do eksploatacji oferowanego wyrobu równoważnego  
w zespole napędowym eksploatowanym przez Zamawiającego 
 
lub 
c) zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające zdolność do 
prawidłowej pracy oferowanych wyrobów równoważnych wynoszącą co najmniej 500 000 km; badania 
trwałości wyrobów równoważnych powinny być wykonane wg normy IS0281:1994;” 

 
Pytanie 12: 
Dotyczy:  Wzór umowy §5 punkt 4.: Zgodnie z dokumentacja producenta, maksymalna prędkość drgań dla 
kompletnego zespołu napędowego zmierzona podczas testu po naprawie może dochodzić nawet do 11mm/s. 
W naszej opinii ważne jest, żeby test przeprowadzić przy prędkościach maksymalnych, a nie tylko dla 
prędkości nominalnych dla tego zespołu napędowego, ale wtedy prędkość drgań może przekraczać 
wyspecyfikowane 3mm/s. Proponujemy następująca modyfikacje tego zapisu: 
„do każdego zespołu napędowego protokół z prób napędowych. Próby będą przeprowadzone pod 
obciążeniem (do 15kW) dla obu kierunków obrotów, w zakresie prędkości od zera prędkości maksymalnych 
przekładni w łącznym czasie  co najmniej 60 minut. Protokół będzie zawierał co najmniej następujące 
informacje: 

a) nr zespołu napędowego, 
b) prędkości obrotowe wałka wejściowego lub wyjściowego [obr./min], 
c) prędkości drgań [mm/s] - maksymalna zmierzona wartość nie może przekroczyć 7 mm/s, 

Wyniki testu będą automatycznie zapisywane na wykresie, interwał odczytu do 15s, operator nie może mieć 
możliwości do zmiany otrzymanych wyników (żeby test był wiarygodny)” 
 
Pytanie 13: 
Dotyczy:  Wzór umowy §7 punkt 4.: W przypadku wysyłania faktur pocztą, nie ma możliwości precyzyjnego 
określenia daty wpływu faktury do Zamawiającego, dlatego wnioskujemy o możliwość przesyłania faktur  
w wersji elektronicznej. 
 
 



Pytanie 14: 
Dotyczy:  Wzór umowy §7 punkt 9.: Wnioskujemy o zmianę tego punktu zgodnie z poniższą propozycją: 
„Z wynagrodzenia Wykonawcy Zamawiający może potrącić wszelkie roszczenia przysługujące mu  
na podstawie niniejszej umowy, w szczególności kary umowne oraz odszkodowanie pod warunkiem 
uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy o zamiarze potrącenia.” 
 
Pytanie 15: 
Dotyczy:  Wzór umowy §7 punkt 9.: Wnioskujemy o dodanie dodatkowego warunku związanego z ilością 
przejechanych kilometrów, zgodnie z poniższym: 
„Na odebrany przez Zamawiającego przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji   
na okres ……. Miesięcy, jednak nie więcej niż 300 000km” 
 
Pytanie 16: 
Dotyczy: Wzór umowy §8 punkt 9: Prosimy o wykreślenie tego zapisu i zastąpienie go następującym: 
„Odpowiedzialność Dostawcy za wady fizyczne Przedmiotu dostawy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona” 
 
Pytanie 17: 
Dotyczy: Wzór umowy §10 punkt 1 ppkt 1): Prosimy o zdefiniowanie limitu dla kar za opóźnienie w dostawie 
i modyfikację tego zapisu zgodnie z następującą propozycją:  
„za każdy dzień zwłoki w wykonaniu remontu zespołów napędowych w terminie wskazanym § 2 ust. 1 –  
w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto przewidzianego za remont zespołów napędowych, których dotyczy 
zwłoka, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia za remont zespołu napędowego, którego zwłoka 
dotyczyła” 
 
 
Pytanie 18: 
Dotyczy: Wzór umowy §10 punkt 1 ppkt 3): Prosimy o zdefiniowanie limitu dla kar za opóźnienie w naprawie 
w ramach gwarancji i modyfikację tego zapisu zgodnie z następującą propozycją:  
„za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad zespołów napędowych w ramach gwarancji– 250 zł (kara liczona jest 
odrębnie za każdy wadliwy zespół napędowy), nie więcej niż 20% wartości reklamowanego zespołu 
napędowego” 
 
Pytanie 19: 
Dotyczy: Wzór umowy §10 punkt 5.: Wnioskujemy o modyfikację tego punktu zgodnie z poniższą 
propozycją: 
„Łączna wysokość kar umownych i roszczeń odszkodowawczych niezależnie od podstawy prawnej należnych 
Zamawiającemu nie może przekroczyć 100% wartości umowy określonej w § 6 ust. 3.” 
 
Pytanie 20: 
Dotyczy: Wzór umowy §11 punkt 5.: Wnioskujemy o modyfikację tego punktu zgodnie z poniższą 
propozycją: 
„Sprawy sporne Strony deklarują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku polubownego 
porozumienia właściwym do rozstrzygania będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.” 
 
Pytanie 21: 
Dotyczy: Wzór umowy §11 punkt 7.: Prosimy o dodanie zapisów Klauzuli salwatoryjnej:  
„Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy wraz z załącznikami uznane zostanie za nieważne lub 
prawnie wadliwe, pozostałe postanowienia umowy pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym 
przez prawo. W takim wypadku strony zobowiązują się zastąpić postanowienia bezskuteczne lub 
niewykonalne innymi, w taki sposób, aby jak najpełniej wypełniały one cel gospodarczy postanowień 
zastąpionych.” 
 
Pytanie 22: 
Dotyczy: Wzór umowy §10 punkty 6-9: Ze względu na równe rozłożenie ryzyka na obie strony umowy 
wynikającego z realizacji niniejszej umowy prosimy o dodanie następujących zapisów np. do §10: 

6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszej umowy, 
odpowiedzialność Dostawcy wobec Zamawiającego za szkody produkcyjne, utracone korzyści oraz inne 
szkody jest wyłączona, niezależnie od podstawy prawnej. Naprawnienie szkody obejmuje jedynie straty 
rzeczywiste po stronie Zamawiającego. 
7.   Strony zgodnie postanawiają, iż łączna suma, do której Dostawca w związku z zawarciem niniejszej 
umowy odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz odszkodowań, ograniczona jest  
do 20% wartości netto Przedmiotu dostawy. Niniejsze ograniczenie nie obowiązuje, jeśli szkoda została 



wyrządzona z winy umyślnej lub gdy wyłączenie albo ograniczenie odpowiedzialności jest niedopuszczalne 
na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 
8.   Strony wyłączają możliwość dochodzenia roszczeń za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na zasadach deliktowych.  
9.   Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub niniejsza umowa nie stanowią inaczej, 
Dostawca ponosi odpowiedzialność deliktową za szkody osobowe oraz uszkodzenia mienia, które nie 
wynikają z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań objętych niniejsza umową, 
w następujących wysokościach: 

−  szkody osobowe:  2,5 mln EUR za każdy przypadek szkody 

−  szkody majątkowe:  2,5 mln EUR za każdy przypadek szkody 

maksymalnie jednak do 5 mln EUR za wszystkie szkody powstałe w jednym roku ubezpieczeniowym. 

 

Pytanie 23: 
Dotyczy: Wzór umowy §12: Prosimy o dodanie zapisów odnośnie Siły Wyższej. Nasza propozycja zapisu:  

10. Przez siłę wyższą rozumie się wydarzenia, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, a 
które zaistniały po zawarciu niniejszej umowy. W szczególności za siłę wyższą uznać należy takie 
wydarzenia jak katastrofa naturalna, epidemia, wojna, konflikty zbrojne, wojna domowa, rewolucja, 
terroryzm, embargo, sankcje, akt sabotażu, awaria elektrowni atomowej/reaktora, spory zbiorowe pracy 
lub inne zdarzenia będące poza kontrolą stron, o ile mają wpływ na prawidłowe realizowanie postanowień 
niniejszej umowy i nie są wynikiem okoliczności zawinionej przez Stronę. 
11. W razie wystąpienia przypadku siły wyższej mającego negatywny wpływ na prawidłowe realizowanie 
postanowień niniejszej umowy, Strona dotknięta siłą wyższą zostaje zwolniona ze swoich zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy na czas występowania siły wyższej, a uzgodnione terminy zostaną 
odpowiednio przedłużone. Dotyczy to także przypadku, gdy wydarzenia takie będą miały miejsce 
u poddostawców części, materiałów i podzespołów – o ile ma to wpływ na zachowanie terminów 
określonych niniejszą umową. 
12. W razie wystąpienia przypadku siły wyższej, Strona która ze względu na siłę wyższą nie może 
zrealizować swoich zobowiązań, jest zobowiązana w możliwie najszybszym terminie powiadomić pisemnie 
o tym fakcie drugą Stronę oraz podać w miarę możliwości dane na temat okoliczności siły wyższej oraz 
ich wpływu na realizację zobowiązań. Poza tym poszkodowana Strona powinna w miarę możliwości w 
ciągu 10 dni od zaistnienia przypadku siły wyższej przedłożyć drugiej Stronie zaświadczenie Izby 
Handlowej swojego kraju potwierdzające fakt występowania okoliczności uzasadniających przyjęcie 
zaistnienia siły wyższej. 
13. Po ustaniu siły wyższej, Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana niezwłocznie 
powiadomić pisemnie drugą Stronę o fakcie ustania okoliczności lub zdarzeń siły wyższej. Po otrzymaniu 
zawiadomienia Strony ustalą nowy termin realizacji umowy, z zastrzeżeniem ust. 9.5 poniżej. 
14. Każda ze Stron jest uprawniona do odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli siła wyższa trwa dłużej 
niż 6 miesięcy, przy czym dla swej ważności i skuteczności uprawnienie do odstąpienia od umowy należy 
wykonać w terminie miesiąca licząc od dnia, w którym złożenie takiego oświadczenia stało się możliwe.”    

 

Zamawiający wyjaśnia:  

 

Zamawiający informuje, że po przeanalizowaniu pytań wykonawcy, nie wyraża zgody na wprowadzenie  
do SP i do wzoru umowy zmian zaproponowanych w treści pytań: 1 – 23 wnioskowanych przez wykonawcę. 

 

 
 

 
                                              PREZES ZARZĄDU 

 

                   Krystian Wawrzyniak                        
 


