
Bydgoszcz, dn. 02.02.2021 r. 

 

znak sprawy: 1/TF/2020 

    

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Naprawy serwisowe i 

pogwarancyjne wagonów PESA typ 122NaB”  

 

 

PYTANIE WRAZ Z WYJAŚNIENIEM 

ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 

I. W związku ze zwróceniem się Wykonawcy do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie  

art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1843 t.j.), zwanej dalej Ustawą Pzp, oraz pkt. 13.5 Instrukcji dla Wykonawców, Zamawiający 

przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniami. 

 

1. (…) ponownie wnosimy o udzielenie wyjaśnienia i potwierdzenie, że wady wynikające z 

nieprawidłowego wykonania naprawy głównej oraz wady części i materiałów zużytych do 

napraw głównych zespołów lub wagonu (zamontowane w pojeździe podczas naprawy 

głównej) nie wchodzą w zakres prac objętych zamówieniem, a roszczenia związane z ich 

usunięciem będą kierowane do podmiotu wykonującego naprawę główną. Prosimy 

również ponownie o potwierdzenie, że wagony, które nie będą sprawne z ww. powodów 

będą wliczane do liczby wagonów niesprawnych z przyczyn leżących poza Wykonawcą. 

 

Zamawiający, uzupełniając odpowiedź na pytanie nr 6, udzieloną pismem z dnia 26.01.2021 

r., informuje:  

Zgodnie z zapisami Tomu III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, przedmiotem zamówienia 

są naprawy pogwarancyjne i serwisowe 12 sztuk wagonów tramwajowych PESA typ 122NaB, 

polegające na usuwaniu wszystkich usterek wynikających z eksploatacji, z wyłączeniem 

zakresu realizowanego przez MZK Bydgoszcz Sp. z o.o. określonego w załączniku nr 1 do OPZ.  

Przedmiotowe zamówienie nie obejmuje również: 

- naprawy głównej, 

- napraw powypadkowych. 

 

Zamawiający potwierdza, że wady wynikające z wykonanej naprawy głównej będą usuwane 

przez wykonującego tę naprawę (wyłonionego w odrębnym postępowaniu), a wagony 

niezdatne wskutek wyżej wymienionej przyczyny nie będą obciążały wskaźnika gotowości 

technicznej wagonów, zadeklarowanego przez Wykonawcę realizującego przedmiotowe 

zamówienie. 

 



 

II.  Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 10.02.2021 r. do godziny 

10:30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:30. 

 

 

Zatwierdził:  

Prezes Zarządu Tramwaj Fordon Sp. z o.o.  

 

podpis nieczytelny  

................................................... 


