
 
 
 
 

Chorzów, dnia 31.08.2017r. 
 
DF/FZ/1103/2017 
 

Wg rozdzielnika 
 
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne pn.: Zakup wagonów tramwajowych 
jednoczłonowych w ramach zadania nr 13: „Zakup taboru tramwajowego do obsługi 
komunikacji tramwajowej na zmodernizowanych i wybudowanych odcinkach infrastruktury 
na obszarze działania Tramwajów Śląskich S.A. objętego Projektem pn.: „Zintegrowany 
projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji  
Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego etap I”, przewidzianego 
do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014 – 2020 
Nr sprawy UE/JRP/B/455/2017. 
 
 
W związku z pytaniami Wykonawców do postępowania na realizację w/w zamówienia 
wyjaśniamy: 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający zmieni termin wykonania zamówienia z obecnego tj. "do dnia 31.12.2019" 
na "do dnia 30.06.2020"? (rozdział IV SIWZ). Wydłużenie terminu realizacji zamówienia 
umożliwi większej grupie wykonawców złożenie ofert, a tym samym nastąpi wzrost 
konkurencyjności. 
Odpowiedź 
Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia na dzień 30.06.2020r. 
 
W związku z powyższym Rozdział IV SIWZ otrzymuje brzmienie: 
ROZDZIAŁ IV 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania zamówienia  –  do dnia 30.06.2020r., przy czym Zamawiający dopuszcza 
dostawę maksymalnie 3 wagonów miesięcznie. Proponowany Harmonogram dostaw 
Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą. 
 
Pytanie 2 
W rozdziale XVI pkt. l SIWZ Zamawiający wskazuje, że przed zawarciem umowy 
Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie. Jest to maksymalna wartość 
zabezpieczenia jaką może wymagać Zamawiający zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Ustalenie tak wysokiego poziomu zabezpieczenia wpływa 
bezpośrednio na wzrost ceny całkowitej oferty. Czy mając na uwadze powyższe Zamawiający 
obniży wartość zabezpieczenia z 10% do 5% ceny całkowitej podanej w ofercie? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 



Pytanie 3 
Czy Zamawiający dopuszcza lokalne obniżenie sufitu wewnątrz pojazdu nad siedzeniami 
do wysokości 1900mm, mierząc od podłogi? (pkt. 3 załącznika nr l do SIWZ OPZ) 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza lokalne obniżenie sufitu wewnątrz pojazdu nad siedzeniami 
do wysokości 1900 mm, mierząc od podłogi. 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający wymaga określonej lokalizacji w tramwaju 2 siedzeń z przeznaczeniem dla 
osób niepełnosprawnych? (pkt. 4.15 załącznika nr l do SIWZ OPZ) 
Odpowiedź 
Szczegółowa lokalizacja wymaga uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji projektu. 
Jednocześnie wymagana jest dostępność 2 siedzeń z przeznaczeniem dla osób 
niepełnosprawnych ze strefy niskopodłogowej. 
 
Pytanie 5 
Zgodnie z załącznikiem nr l do SIWZ "OPZ" pkt. 13.1. Zamawiający informuje, 
że urządzenia systemu ŚKUP dostarczy w terminie do pięciu dni przed rozpoczęciem odbioru 
technicznego. Z uwagi na konieczność instalacji, uruchomienia i przetestowania poprawności 
działania systemu ŚKUP przekazanie urządzeń na 5 dni przed odbiorem technicznym jest 
zdecydowanie za późne. Czy mając na uwadze powyższe Zamawiający przekaże urządzenia 
ŚKUP na 30 dni przed odbiorem technicznym tramwajów. 
Odpowiedź 
Zamawiający  przekaże urządzenia ŚKUP na 14 dni kalendarzowych przed odbiorem 
technicznym tramwajów. 
W związku z powyższym przedmiotowy zapis pkt. 13.1 Opisu przedmiotu zamówienia 
otrzymuje brzmienie: 
„Zamawiający dostarczy Wykonawcy do czternastu dni przez rozpoczęciem odbioru 
technicznego tramwaju, elementy systemu zgodnie z poniższą konfiguracją: (…). 
 
Pytanie 6 
W punkcie 13.3 załącznika nr 1a do SiWZ, zamawiający oczekuje dostawy systemu emisji 
reklam, które musi działać w oparciu o aplikację Logico wykorzystywaną w wagonach 
Moderus Beta, której dostawcą była firma Novamedia Innowision Sp. z o.o.  
Prosimy o informację czy zamawiający udostępni interfejsy komunikacyjne, struktury baz 
danych i wszelkie niezbędne elementy konieczne do integracji systemu emisji reklam 
z aplikacją Logico?  
Jeżeli zamawiający nie posiada powyższych elementów to czy dopuści rozwiązanie, 
w którym wykonawca dostarczy równoważną aplikację do obsługi urządzeń będących 
wyposażeniem zamawianych w tym postępowaniu pojazdów? Zwracamy uwagę, 
że w przeciwnym wypadku wykonawca nie będzie miał możliwości zastosowania innego 
systemu emisji reklam niż wymieniony powyżej. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza aplikację równoważną. 
 
Pytanie 7 
W punkcie 13.5 załącznika nr 1a do SiWZ, zamawiający oczekuje dostawy podsystemu który 
ma importować dane dotyczące rozkładu jazdy i kursówek z systemu używanego przez 
Tramwaje Śląskie oraz korzystać z obecnie stosowanej przez tramwaje Śląskie bazy 
rozkładów jazdy.  



Prosimy o informację z jakiego oprogramowania i bazy rozkładów jazdy zamawiający 
obecnie korzysta ? 
Odpowiedź 
Podsystem ma zapewnić możliwość importowania  rozkładów jazdy przekazywanych przez 
Organizatora komunikacji Zamawiającemu w postaci plików Excel  (przykład załącznik nr 3 
do OPZ). 
 
Pytanie 8 
Czy zamawiający pod pojęciem tramwaj dwukierunkowy rozumie tramwaj dwukierunkowy, 
dwustronny tzn. tramwaj posiadający po obu stronach przestrzeni pasażerskiej drzwi boczne 
wejściowe do tramwaju ? 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, że przez tramwaj dwukierunkowy rozumie tramwaj 
dwukierunkowy (z dwiema kabinami motorniczego), dwustronny, posiadający drzwi boczne 
do obsługi pasażerów po obu stronach wagonu. 
 
Pytanie 9 
Zamawiający określił, iż „wagon dwukierunkowy musi spełniać wszystkie wymagania 
stawiane dla wagonu jednokierunkowego z uwzględnieniem odmienności, którą wymusza 
jego dwukierunkowość”. (punkt 1.4. Opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 
do SIWZ). 
Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach pojęcia odmienności Zamawiający dopuszcza 
zmniejszenie ilości miejsc siedzących w tramwaju dwukierunkowym? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza zmniejszenie ilości siedzeń wynikających z dwukierunkowości 
wagonu. 
 
 
Jednocześnie w związku ze zmianą terminu realizacji zamówienia oraz ogłoszenia 
o zamówieniu Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert. 
Nowym terminem składania ofert jest dzień 18.09.2017r., godz. 13:15, otwarcie ofert 
odbędzie się dnia 18.09.2017r. o godzinie 13:30. 
W związku z powyższym w przedmiotowym zakresie ulegają zmianie zapisy Rozdziału XI 
pkt 8, Rozdziału XII pkt 2 i 4 SIWZ oraz §1 ust. 5 Wzoru umowy. 


