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Chorzów, dnia 13.05.2014r. 

 

DW/FZ/1132/14 

   

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne sektorowe o numerze sprawy 

UE/JRP/217/2014. 

 

W związku z pytaniami wykonawców odnośnie treści SIWZ do postępowania pn.: Zakup 12 

wagonów tramwajowych z udziałem niskiej podłogi nie mniejszym niż 20% (zadanie 

nr 68) w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej 

i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II”, 

przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu 

Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” 

 wyjaśniamy: 

 

Pytanie 1 

Pytanie 1.  

Dotyczy Rozdziału V. I. 2.  Spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

Czy dostawy wagonów zarejestrowane formalnie: 

2 szt. w dniu 24.05.2011 

oraz 

2 szt. w dniu 29.06.2011  

zostaną uznane jako spełnienie warunku j.w. 

Odpowiedź 1 

Zgodnie z zapisami SIWZ wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert tj. licząc od 17.06.2011r. do 17.06.2014r. wykonał dostawy minimum 3 

wagonów tramwajowych częściowo lub całkowicie niskopodłogowych z napędem 

energoelektronicznym prądu przemiennego. Przez dostawę należy rozumieć dostarczenie 

wagonów do odbiorcy zgodnie z Protokołem odbioru wagonu tramwajowego. 

 

Pytanie 2  

Dotyczy punktu 4.12. Załącznika  nr 1 do SIWZ  Opis przedmiotu zamówienia, 

Czy zastosowanie pierwszych drzwi wagonu (po stronie prawej w  danym kierunku jazdy) 

jako drzwi jednostrumieniowych, z urządzeniem wykluczającym korzystanie z tych drzwi 

przez pasażerów kiedy kierujący decyduje o wykorzystaniu ich wyłącznie dla siebie, będzie 

uznane jako spełnienie tego wymogu? Urządzenie ma formę przestawnej (obrotowej) pół-

przegrody ustawianej w zależności od potrzeby w poprzek strumienia pasażerów drzwi 

pierwszych. 

Odpowiedź 2 

Zamawiający  dopuszcza zastosowanie jednostrumieniowych pierwszych drzwi wagonu 

po prawej stronie w danym kierunku jazdy. Przy takim rozwiązaniu wyjście motorniczego 

na zewnątrz wagonu będzie realizowane przez I-sze drzwi z wykorzystaniem drzwi 

do przedziału pasażerskiego, które po otwarciu z pierwszej pozycji będą stanowiły w drugiej 

pozycji przegrodę blokującą dostęp pasażerów do kabiny motorniczego. Otwieranie tych 

drzwi musi również zapewnić w trzeciej pozycji przejście motorniczego do przedziału 

pasażerskiego. Drzwi w każdej z trzech pozycji jw. muszą mieć blokadę położenia przy czym 

w stanie zamkniętym i otwartym jako wyjście z kabiny na zewnątrz jedynie motorniczy może 

zmieniać ich położenie. 

Stanowisko motorniczego powinno być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. 
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Pytanie 3 

W załączniku nr 11 do SIWZ, § 10 ust. 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania 

na czas trwania Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (dalej: ubezpieczenie OC) 

w zakresie prowadzonej  działalności związanej z przedmiotem umowy na sumę nie mniejszą 

niż 52 000 000,00 zł. Sądzimy, że jest to tylko omyłka pisarska, a intencją Zamawiającego 

było wpisanie 2,5 mln zł. lub 2 mln zł. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy postępowań przetargowych o wartości szacunkowej  

i przedmiocie zamówienia zbliżonych do niniejszego postępowania uważamy, że wymóg 

Zamawiającego odnoszący się do posiadania ubezpieczenia OC z sumą minimalną 

52 000 000,00 zł jest za wysoki. Dla porównania w postępowaniu przetargowym 

prowadzonym przez Zamawiającego na wykonanie modernizacji 45 tramwajów typu 105Na 

nr sprawy UE/JRP/371/2012 minimalna kwota ubezpieczenia OC wynosiła 4 000 000,00 zł. 

Wartość tamtego postępowania zbliżona była do szacowanej wartości niniejszego 

zamówienia.  

Ponadto w dwóch kolejnych przetargach na zakup nowych tramwajów niskopodłogowych 

Zamawiający wymagali: 

1. Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. – zakup 6 tramwajów niskopodłogowych  

o wartości 56 mln zł. brutto – wymóg OC – 3 mln zł 

2. MPK w Częstochowie Sp. z o.o. – zakup 7 tramwajów niskopodłogowych  

o wartości 52 mln zł. brutto – wymóg OC – 3 mln zł. 

 

PYTANIE: 

Czy Zamawiający zmieni wartość wymaganego ubezpieczenia OC z 52 000 000,00 zł np.: 

do wartości 3 000 000,00 zł?  

 

Odpowiedź 3 

Zamawiający informuje, że § 10 ust. 1 Wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ 

wystąpiła omyłka pisarska. Zamawiający wymaga posiadania na czas trwania Umowy 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (dalej: ubezpieczenie OC) w zakresie prowadzonej  

działalności związanej z przedmiotem umowy na sumę nie mniejszą niż 5 200 000,00 zł. 


