Chorzów, dnia 08.08.2012r.
Sygn. DF/FZ/2405/12
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/ZUR/440/2012.
W związku z pytaniami Wykonawców odnośnie treści SIWZ do postępowania pn.: „Dostawa
napędów asynchronicznych oraz elektrycznych przetwornic statycznych do wagonów
tramwajowych typu 105 N” w ramach realizacji Projektu „Modernizacja infrastruktury
tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą”, POIŚ.07.03.00-00-012/11 współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko, wyjaśniamy:
PYTANIE 1
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie zapisu w Załączniku nr 7 w §2 p.5 dotyczącego terminu
uruchomienia. Uruchomienie winno nastąpić w ciągu „2 dni roboczych od daty wskazanej
przez zamawiającego jako data przystąpienia do uruchomienia. W przypadku wykrycia
usterek w trakcie uruchamiania, Wykonawca usunie wykryte usterki niezwłocznie, nie
później jednak niż w terminie do 3 dni od ich wykrycia”. Punkt 4 Załącznika nr 7 w §2
precyzuje, że przedmiotem uruchomienia jest komplet dostarczonych przez Wykonawcę
urządzeń. Czy Zamawiający wydłuży termin uruchomienia jeśli w trakcie prac
uruchomieniowych okaże się, że niesprawność wykazują urządzenia dostarczone przez
innych dostawców, a ich niesprawność uniemożliwia lub przedłuża uruchomienie kompletu?.
Pytanie dotyczy również przypadków popełnienia błędów przez Zamawiającego przy
montażu kompletu i wykonywaniu oprzewodowania wagonu.
ODPOWIEDŹ: 1.
Zamawiający w takim przypadku przedłuży termin uruchomienia.
PYTANIE 2
Proszę o informację czy termin usunięcia wykrytych usterek w trakcie badań dopuszczających
wagon do ruchu (Załącznik nr 7 w §2 p.6) będzie wydłużony przez Zamawiającego jeśli
usterki będą dotyczyły urządzeń, obwodów lub mechanizmów nie będących częściami
kompletów?
ODPOWIEDŹ: 2.
Zamawiający w takim przypadku przedłuży termin usunięcia usterek.
PYTANIE 3
Czy Zamawiający przewiduje zmianę harmonogramu dostaw, umieszczonego w Załączniku
nr 2 do Umowy w niżej wymienionych sytuacjach uniemożliwiających terminową realizację
pierwszych dostaw przedmiotu Umowy z powodu niewystarczającej ilości czasu:
- jeżeli na skutek protestów i odwołań uczestników postępowania będzie odwlekał się termin
podpisania Umowy
- jeżeli Zamawiający spóźni się z przekazaniem dokumentacji, wydłuży uzgodnienia
techniczne lub zajdą inne okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
ODPOWIEDŹ: 3.
Harmonogram dostaw jest ściśle powiązany z dostawami innych elementów budowy
i wyposażenia modernizowanego wagonu, dlatego Zamawiający nie przewiduje zmiany
harmonogramu dostaw napędów na tym etapie postępowania.
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PYTANIE 4
Czy zamawiający zaakceptuje rozwiązanie w ramach którego rezystory hamowania zostaną
umieszczone na dachu tramwaju?
ODPOWIEDŹ: 4.
Zamawiający nie wyraża zgody na tym etapie postępowania.
PYTANIE 5
Prosimy o określenie ilości sztuk komputerów przenośnych o których mowa jest w § 4 p.4
SIWZ.
ODPOWIEDŹ: 5.
Odpowiedź jest zawarta w punkcie 4 podpunkt 4 i wynosi 6 egzemplarzy czyli 6 kompletów.
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