
 

 

 

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 8 układów hamulcowych Knorr-Bremse  tramwajów typu Pesa 120NaS” 
 

Sprawa nr 14A/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 nawiązaniu do ogłoszonego postępowania nr 14/ZS/DZ/2021 na „Remont 8 układów hamulcowych 
Knorr- Bremse tramwajów typu Pesa 120NaS" zwracamy się z prośbą o: 

1. Modyfikację treści i zapisów wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr do ogłoszenia przetargu, na: 
a) § 7. Pkt 5. „Wykonawca dokona usunięcia wady w terminie 14 dni kalendarzowych (...)" 
b) § 9. Pkt 1. Podpunkt 1) „za każdy dzień zwłoki w wykonaniu remontu układów hamulcowych w terminie 
wskazanym w § 2 ust. 1 - w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto przewidzianego za remont układów 
hamulcowych , których dotyczy zwłoka, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości danego układu." 
c) § 9. Pkt 1. Podpunkt 2) „za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad w ramach gwarancji lub rękojmi -  
za każdy wadliwy układ hamulcowy wysokości 0,3% wynagrodzenia netto za remont układu hamulcowego, 
którego usunięcia wady dotyczy, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości danego układu." 
d) Dopisanie w § 9. Pkt 6 o treści: „Odpowiedzialność Wykonawcy z obojętnie z jakiego powodu prawnego, 
jest ograniczona do 5% całkowitej wartości zamówienia lub kontraktu za każde zdarzenie a w sumie  
do maksymalnie 10% całkowitej wartości zamówienia lub kontraktu. Wykonawca w żadnym wypadku nie 
ponosi odpowiedzialności za konsekwencje i/lub szkody, w szczególności za straty w produkcji, utratę zysków 
oraz inne z jakiegokolwiek powodu prawnego. To ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności powinno być 
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.”  

 
Zamawiający wyjaśnia:  

 

Zamawiający przychyla się do prośby wykonawcy i wyraża zgodę na zaproponowane przez wykonawcę 
zmiany w pkt 1 ppkt a), b) i c). Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SP w tym zakresie. 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na ograniczenie odpowiedzialności wykonawcy, a co za tym 
idzie na dopisanie proponowanego przez wykonawcę zapisu ujętego w pkt 1 ppkt d). 

 

 

                                              PREZES ZARZĄDU 
 

                   Krystian Wawrzyniak                        
 


