
 

 

Chorzów, dnia 04.10.2012. 

Sygn. DF/FZ/3014/12 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/ZUR/578/2012. 

 

W związku z pytaniami Wykonawcy do postępowania prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup urządzeń informacji pasażerskiej wraz  

z monitoringiem do wagonów tramwajowych typu 105N” – dotyczy modernizacji wagonów 

105N w ramach Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej  

w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, wyjaśniamy: 

 

PYTANIE 1: 

W tabeli załącznika nr 4 „WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW” Zamawiający wpisał 

rubrykę w której Wykonawca ma wpisać datę wykonanej dostawy w formacie „Dzień-

miesiąc-rok”. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści referencje 

poświadczające wykonanie danej dostawy, w których data dostarczenia i uruchomienia jest 

określona jedynie  rokiem ich wykonania? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wymagając wpisania dokładnej daty wykonanej dostawy,  w formacie „Dzień-

miesiąc-rok”, w załączniku nr 4 do SIWZ ma na celu sprawdzenie czy dana dostawa została 

wykonana w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, tj. w tym 

postępowaniu  po dniu 29.10.2009 r. 

Referencje, w których data wykonanej dostawy określona będzie tylko rokiem  jej wykonania 

zostaną dopuszczone przez Zamawiającego pod warunkiem, że będzie z nich wynikać, ponad 

wszelką wątpliwość, że załączone referencje dotyczą wskazanej w wykazie dostawy. 

 

PYTANIE 2: 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie załączników, które mają stanowić elementy oferty 

wymagane przez Zamawiającego, w formie edytowalnej, celem wypełnienia ich pismem 

komputerowym. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający umieści powyższe załączniki na stronie internetowej, na której zamieszczona 

jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

PYTANIE 3: 

W rozdziale 7  pkt 8 SIWZ, Zamawiający wymaga aby razem z ofertą przedłożyć niezbędną 

dokumentację techniczną oferowanych urządzeń w zakresie montażu i eksploatacji, DTR 

oferowanych urządzeń, opis techniczny oferowanego do edycji rozkładu jazdy. Z uwagi na 

dużą objętość w/w dokumentacji a także bardzo często konieczność utworzenia dokumentacji 

dotyczącej konkretnego projektu, zwracamy się z prośbą o zezwolenie na dostarczenie 

przedmiotowej dokumentacji w późniejszym terminie. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyjaśnia, że Rozdział 7 SIWZ nie zawiera pkt 8 i że znajdują się w nim  

informacje  dotyczące ewentualnych podwykonawców. 

Wymagania związane z dodatkowymi dokumentami, które muszą być złożone razem z ofertą 

zawarte są w Rozdziale 12 SIWZ – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.    

 

 



 

 

Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje wymóg dostarczenia do oferty dokumentów 

określonych w Rozdziale 12 SIWZ - pkt 3 ppkt 3.2. które są niezbędne w celu właściwej 

oceny zaproponowanych przez Wykonawcę urządzeń i rozwiązań technicznych.    


