
1 

 

Chorzów, dnia 23.05.2014r. 

 

MAO/JRP/312/14 

 

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 

W nawiązaniu do postępowania przetargowego oznaczonego znakiem sprawy: 

UE/JRP/217/2014 na zakup 12 wagonów tramwajowych z udziałem niskiej podłogi 

na mniejszym niż 20%, w dokumentacji SIWZ w rozdziale V pkt. II, podpunkt 2. „Jeżeli 

wykonawca wykazują spełnienie warunków (...) polega na zasobach innych podmiotów, (...) 

zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI pkt 

2.5.2” – brak przywołanego – punktu 2.5.2. rozdziału VI. Prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź 1 

Zamawiający informuje, że Rozdział V pkt. II, podpunkt 2 winien brzmieć następująco: 

„Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 

polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, 

zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów 

w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek 

łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 

wymaga dołączenia do oferty dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI pkt 2.3.2 – 

2.3.3. 

 

Pytanie 2  

1. W związki z treścią § 18 ust. 5 Załącznika nr 11 do SIWZ „Wzór Umowy”: „Jeżeli nie 

będzie możliwości finansowania Projektu przez Unię Europejską oraz zewnętrzne 

instytucje finansujące, Zamawiający może odstąpić od Umowy bez ujemnych 

konsekwencji finansowych dla siebie” czy Zamawiający rozumie to w ten sposób, iż  

w każdym czasie realizacji umowy (jej poszczególnych etapów), będzie mógł odstąpić 

od umowy bez ponoszenia konsekwencji pomimo, iż narazi wykonawcę na poważną 

szkodę, a wcześnie wskazał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na wykonanie 

zamówienia. 

2. Czy, przy pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, Zamawiający dopuszcza zmianę 

w § 18 ust. 5 Załącznika nr 11 SIWZ poprzez jego wykreślenie? 

3. Czy, w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 2 Zamawiający dopuszcza 

zmianę SIWZ w § 18 Załącznika nr 11 poprzez dodanie kolejnych, po 5, ustępów, 

zgodnie z którymi Zamawiający, nie później, niż na ....... miesięcy przed rozpoczęciem 

kolejnego etapu realizacji umowy poinformuje Wykonawcę na piśmie o braku 

możliwości finansowania Projektu przez Unię Europejską oraz zewnętrzne instytucje 

finansujące, tak, aby Wykonawca nie wdrożył kolejnego etapu produkcji i nie poniósł 

w związku z tym szkody wielkich rozmiarów? 
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Odpowiedź 2 

Zamawiający pozostawia zapis § 18 ust. 5 Załącznika nr 11 do SIWZ „Wzór umowy”. 

Jednocześnie w § 18 po ust. 5 wprowadza ust. 6 w następującym brzmieniu: 

„Zamawiający nie później niż na 1 miesiąc przed rozpoczęciem kolejnej dostawy poinformuje 

Wykonawcę na piśmie o braku możliwości finansowania Projektu przez Unię Europejską oraz 

zewnętrzne instytucje finansujące”. 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający dopuszcza dostawy pierwszych wagonów tramwajowych w 2014 roku oraz 

ich fakturowanie zgodnie z zapisami §6 umowy (załącznik nr 11 SIWZ)? 

Pytanie 4 

W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wcześniejsze dostawy wagonów 

tramwajowych, czy Zamawiający po podpisaniu umowy dopuszcza możliwość zmiany 

harmonogramu dostaw (załącznik nr 2 do umowy) na bardziej płynny, np. dostawy 

2 wagonów tramwajowych co miesiąc licząc od grudnia 2014 roku? 

Odpowiedź 3 i 4 

Zamawiający informuje, że w Rozdziale IV SIWZ oraz w załączniku nr 2 do umowy ustalił 

graniczne terminy realizacji, których Wykonawca nie może przekroczyć.  

 

Pytanie 5 

W jakim nieprzekraczalnym terminie, Zamawiający zamierza powiadomić Wykonawcę 

o ewentualnych zamianach dotyczących zakresu dostaw, o których mowa w § 19 pkt. 1 a) b)? 

Odpowiedź 5 

Zmiany, o których mowa w § 19 pkt. 1 a) i b) wynikać będą z braku możliwości 

finansowania Projektu przez Unię Europejską oraz zewnętrzne instytucje finansujące, 

w związku z czym Zamawiający poinformuje o nich zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z błędem w pliku pdf Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczonym na stronie internetowej, w Rozdziale XIV 

pkt 3.2 SIWZ winien znajdować się następujący wzór: 

 

 
 

 


