
        Chorzów, dnia 25.03.2016r. 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego -  nr sprawy: ZUR/206/2016. 

 

W związku z pytaniami Wykonawcy do postępowania sektorowego prowadzonego  

w formie przetargu pisemnego pn.: „Wykonanie i dostawa członu środkowego z niską 

podłogą do wagonu typu Ptb (z prawem opcji uwzględniającym dostawę kolejnych  

9 członów)” – nr sprawy: ZUR/206/2016, wyjaśniamy: 

 

Pytanie 1: 

Czy w zakres prac związanych z wykonaniem członu środkowego wchodzi montaż przez 

Wykonawcę dostarczonych przez Zamawiającego: foteli pasażerskich,  poręczy, oparcia 

(„deski”) dla osoby niepełnosprawnej, drągów i mechanizmu drzwi? 

Odpowiedź: 

W zakres prac związanych z wykonaniem członu środkowego nie wchodzi montaż 

wymienionych w pytaniu elementów wyposażenia członu. Wykonawca zgodnie                        

z zapisami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia musi wykonać dla nich niezbędne 

mocowania umożliwiające ich prawidłową zabudowę. 

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie odbioru technicznego członu w siedzibie 

Wykonawcy? 

Przeprowadzenie odbioru w siedzibie Wykonawcy wydaje się być uzasadnione i z korzyścią 

dla obu stron z uwagi na fakt, że jest to pierwszy i prototypowy egzemplarz członu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na przeprowadzenie odbioru technicznego członu  

potwierdzonego ,,Protokołem odbioru wstępnego” w siedzibie Wykonawcy. 

Wyżej wymieniony protokół, podpisany przez Zamawiającego jest również potwierdzeniem 

terminowego dostarczenia wykonanego członu do siedziby Zamawiającego. 

 

Pytanie 3: 

Prosimy o wyjaśnienie, na czym ma polegać uczestnictwo, sprawowanie nadzoru i instruktaż 

dla pracowników Zamawiającego przeprowadzony przez Wykonawcę przy zabudowie do 

wagonu pierwszego członu. Prosimy również o określenie czasookresu dla powyższych 

czynności. 

Odpowiedź: 

Pod pojęciem uczestnictwa, sprawowania nadzoru i instruktażu Zamawiający rozumie 

obecność przedstawiciela(i) Wykonawcy przy zabudowie pierwszego członu do wagonu. 

Zabudowa członu będzie realizowana przez pracowników Zamawiającego, po 

przeprowadzeniu instruktażu (objaśniającego prawidłowy sposób zabudowy wykonanego 

członu) przez przedstawiciela(i) Wykonawcy. Konieczny czas potrzebny na zrealizowanie 

nadzoru i instruktażu powinien określić Wykonawca. 

 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie okresu udzielonej gwarancji na 24 miesiące 

od dostarczenia członu do Zamawiającego i podpisania bez uwag protokołu? 

Z posiadanych doświadczeń oraz ogólnie przyjętych norm dla tego typu konstrukcji 

kolejowych najczęściej stosowanym okresem gwarancji jest okres 24 miesięczny. Ponadto 



Zamawiający żąda udzielenia gwarancji od daty podpisania „Protokołu odbioru końcowego”, 

który nastąpi dopiero po zabudowie członu do wagonu przez Zamawiającego i uzyskaniu 

dopuszczenia całego wagonu do ruchu. W związku z tym, że określenie daty, od której 

Wykonawca ma udzielić gwarancji, a więc dokładnego okresu udzielenia gwarancji i co się  

z tym wiąże wyliczenie ceny jest niemożliwe, prosimy o zmianę zapisów dot. gwarancji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy związane z okresem gwarancji. 

Pytanie 5: 

Przed odbiorem technicznym pierwszego członu Zamawiający zastrzega sobie prawo 

wprowadzenia zmian pozwalających zoptymalizować rozmieszczenie wyposażenia członu 

środkowego. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest 

uwzględnić te zmiany i wprowadzić je do dokumentacji. Prosimy o uzupełnienie tego punktu 

o zapis – „Jeżeli wprowadzone zmiany spowodują dodatkowe koszty wykonania przedmiotu 

zamówienia, Strony uzgodnią w drodze negocjacji ewentualne dodatkowe wynagrodzenia              

w oparciu o zaakceptowaną uprzednio przez Zamawiającego ofertę Wykonawcy”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że ewentualne prace wynikające z optymalizacji rozmieszczenia 

wyposażenia członu środkowego na wniosek Zamawiającego będą podlegały odrębnym 

negocjacjom Stron. 

 

Pytanie 6: 

Prosimy o zmianę zapisów dotyczących płatności – rozliczenie z tytułu realizacji umowy              

na podstawie jednej faktury (płatnej w całości 100%) wystawionej po dostarczeniu członu 

środkowego i podpisaniu bez uwag protokołu. Wstrzymanie płatności w wysokości 20% 

wartości wynagrodzenia, do czasu, którego naszym zdaniem, na dzień składania ofert nie da 

się określić, jest bezzasadne. Dodatkowym elementem świadczącym o bezzasadności 

zatrzymania płatności jest fakt żądania przez Zamawiającego wniesienia, przed podpisaniem 

umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków płatności. 

 


