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                ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  

I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY   
 

 

Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 4 treści SWZ 

udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania,  
zgodnie z art. 135 ust. 6 i art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. z 2021r. poz.1129 z późn. zm.; dalej Pzp),  
 

w dniu 20.04.2022 r. 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Dostawa fabrycznie nowego, niskopodłogowego taboru 
tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy”, Nr sprawy 012/2022. 

I. Zgodnie z art. 135 ust. 1 Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ 
a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia treść SWZ w ich następstwie  
w oparciu o art. 137 ust. 1 Pzp: 

Uwaga: Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na 
zmianę treści SWZ wraz z załącznikami. 

Pytania – zestaw X z dnia 15.04.2022 r. 

1. „Działając w imieniu wykonawcy (nazwa wykonawcy) na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”) oraz punktu VIII.13 
Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: "SWZ") wnoszę o zmianę treści SWZ w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
"Dostawa fabrycznie nowego, niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji 
miejskiej w Bydgoszczy" (numer sprawy: 012/2022) w następującym zakresie:  

• pkt XII.1 SWZ  
Zamiast:  
"Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć  
za pośrednictwem Platformy na stronie internetowej profilu nabywcy 
 https://platformazakupowa.pl/zdmikp_bydgoszcz do dnia 26.04.2022 r. do godz. 10:00."  
Będzie:  
"Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć  
za pośrednictwem Platformy na stronie internetowej profilu nabywcy  
https://platformazakupowa.pl/zdmikp_bydgoszcz  do dnia 26.05.2022 r. do godz. 10:00."  

• pkt XII.2 SWZ  
Zamiast:  
"Otwarcie ofert złożonych na Platformie nastąpi w dniu 26.04.2022 r. o godz. 10:20 Otwarcie 
ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty”."  
Będzie:  
"Otwarcie ofert złożonych na Platformie nastąpi w dniu 26.05.2022 r. o godz. 10:20 Otwarcie 
ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty”."  

Niniejszy wniosek uzasadniony jest faktem dokonania przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji 
Publicznej w Bydgoszczy licznych zmian treści SWZ, jak i pozostałych dokumentów przetargowych. 
Przedmiotowe zmiany zostały opublikowane na stronie internetowej postępowania 
(https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/587171) w dniu 12 kwietnia 2022 r.  
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Wobec szerokiego zakresu zmian treści dokumentów przetargowych obejmującego m.in. zmianę 
warunków udziału w postępowaniu (pkt VI.2-VI.3 SWZ), jak i liczne zmiany dotykające kwestii 
wysoce specjalistycznych wprowadzone do Załącznika nr 1 do Umowy – Wymagania T-E (oraz 
pozostałych załączników do Umowy), złożenie rzetelnej oferty w terminie do dnia 26.04.2022 r. jest 
niemalże niemożliwe.  
Dogłębna analiza zmian treści dokumentów przetargowych oraz opracowanie odpowiednich 
rozwiązań wymaga zaangażowania szerokiego grona specjalistów, a także poświęcenia znacznego 
nakładu prac celem właściwego przygotowania oferty wraz z załącznikami.  
Niniejszy wniosek znajduje również potwierdzenie w treści art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, który 
nakłada na zamawiających obowiązek przedłużenia terminu składania ofert o czas niezbędny na 
ich przygotowanie, w sytuacji wprowadzenia istotnych zmian w treści SWZ.  

Powyższe okoliczności sprawiają, że przedmiotowy wniosek jest w pełni uzasadniony.  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający, wydłużył termin składania ofert z 18.04.2022 r. do 26.04.2022 r. czyli o 8 dni.  
Według Zamawiającego jest to termin wystarczający do zapoznania się z wszystkimi 
wprowadzonymi zmianami i przygotowania oferty.  
W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. 

Pytania – zestaw XI z dnia 19.04.2022 r. 

1. „Załącznik nr 1 do Umowy – Wymagania Techniczno-Eksploatacyjne ust. 1 pkt 1.1 Informacje 
ogólne – Ogólne wymagania konstrukcyjne  
W związku z udzieloną przez Zamawiającego odpowiedzią na pytanie nr 69 dotyczącą załącznika  
Nr 1 do Umowy - Wymagania T-E ust. 1 pkt 1.1. Informacje ogólne – Ogólne wymagania 
konstrukcyjne, prosimy o ponowne rozważenie dopuszczenia normy PN-EN 45545-2+A1:2015-12.  
W świetle obowiązujących przepisów: 
a) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunków 

technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, 
b) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 maja 2013 r. 

w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów, 
materiały używane do wykonania elementów wnętrza tramwaju powinny spełniać minimalne cechy 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone w normie PN-K-02511. Jednak norma ta została 
wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny w dniu 30 lipca 2013 r. i zastąpiona normą PN-EN 
45545. W związku z tym nie są już dostępne na rynku komponenty do tramwajów, które spełniałyby 
starą normę PN-K-02511 i nie ma możliwości zastosowania tych materiałów w ramach produkcji 
tych pojazdów.  
Informujemy ponadto, że otrzymaliśmy pozytywną opinię jednostki przeprowadzającej proces 
homologacji tramwajów w sprawie zastosowania normy PN-EN 45545. Mając na uwadze powyższe, 
wniosek o alternatywne dopuszczenie tej normy jest w pełni uzasadniony i wnosimy o 
uwzględnienie.”  
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający w pkt 1.1 Ogólne wymagania konstrukcyjne Załącznika nr 1 do Umowy zmienia 
brzmienie zdania o treści:  
„Materiały użyte do wyposażenia wnętrza tramwaju, w przypadku pęknięcia lub złamania nie mogą 
pozostawiać ostrych krawędzi tj. takich, które będą zagrażały bezpieczeństwu pasażerów lub innych 
użytkowników (np. poprzez skaleczenie) oraz powinny być niepalne lub trudnopalne spełniające 
wymagania Przepisów, a w szczególności PN-K-02511:2000.” 
na zdanie o treści:  
„Materiały użyte do wyposażenia wnętrza tramwaju, w przypadku pęknięcia lub złamania nie mogą 
pozostawiać ostrych krawędzi, tj. takich, które będą zagrażały bezpieczeństwu pasażerów lub innych 
użytkowników (np. poprzez skaleczenie) oraz powinny być niepalne lub trudnopalne spełniające 
wymagania Przepisów, a w szczególności PN-K-02511:2000 lub PN-EN 45545-2+A1:2015-12.” 
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Zamawiający nie przekazuje ujednoliconego Załącznika nr 1 do Umowy.  
Powyższa zmiana zostanie wprowadzona przed zawarciem Umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. „Projekt Umowy §3c ust. 2 d) 
W związku z udzieloną przez Zamawiającego odpowiedzią na pytanie nr 17 (zestaw VI z dnia 
29.03.2022) dotyczącą § 3c ust. 2 d) projektu umowy, zwracamy się z wnioskiem o dokonanie 
zmiany postanowienia w następujący sposób: 
„wzrost wartości składnika ceny jest uwarunkowany uzasadnieniem wniosku przez stronę 
składającą wniosek”. 
Powyższa propozycja jest zgodna z art. 429 ust. 2 pkt 3) PZP, a pozwoli na ułatwienie w praktyce 
procedury dokonywania waloryzacji.” 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.  
Obecne zapisy § 3c pkt 2 lit. d) projektu umowy pozostają w mocy. 
 

3. „Projekt Umowy §3c ust. 2 d) 
W związku z udzieloną przez Zamawiającego odpowiedzią na pytanie nr 39 (zestaw VI z dnia 
29.03.2022) dotyczącą § 13 ust. 3 projektu umowy, zwracamy się z wnioskiem o dokonanie zmiany 
postanowienia poprzez usunięcie fragmentu „przy czym termin ten liczony jest jak dla elementu 
zamówienia podstawowego, dla którego termin rękojmi upływa najpóźniej”. 
Żądanie złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres 12 lat daleko wykracza 
poza standardy przyjęte w podobnych zamówieniach i może być niemożliwe do zrealizowania. Jest 
to żądanie nadmierne tym bardziej, że tylko na niektóre elementy (pkt 2 i 4 załącznika nr 2 do 
umowy) udziela się dłuższej gwarancji i rękojmi, ale w całym tym okresie ma być ważne 
zabezpieczenie usunięcia wad i usterek w pełnej wysokości, tj. 30% kwoty zabezpieczenia. Ponadto 
instytucje finansowe co do zasady nie udzielają zabezpieczenia na tak długi okres, a nawet gdyby 
udało się takie zabezpieczenie uzyskać, to jego koszt byłby znaczący i znalazłby swoje 
odzwierciedlenie w cenie ofertowej. Mając na uwadze powyższe zasadny jest zwrot 30 % 
zabezpieczenia po upływie okresu 60-miesięcznej rękojmi na pojazd.” 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający przyjmuje, że w pytaniu Wykonawcy chodziło o § 13 ust. 3 Projektu Umowy, a nie  
o §3c ust. 2d) Projektu Umowy.  
Uwzględniając argumentację wnioskującego, Zamawiający wprowadza w § 13 Wzoru umowy  
ust. 2a w poniższym brzmieniu oraz zmienia zapisy § 13 ust. 3 na poniższą treść: 
„2a. 20% kwoty zabezpieczenia, obejmującą zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady,  
tj. kwotę …. PLN (słownie: ….. 00/100), Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady, wynikającej z 60-miesięcznego okresu gwarancji na wszystkie zamówione 
tramwaje, o którym mowa w ust. 1 Załącznika nr 2 do Umowy – Warunki gwarancji  
z uwzględnieniem ust. 24 i 26 Warunków gwarancji.  
3. Pozostałą część 10% kwoty zabezpieczenia, obejmującą zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 
za wady, tj. kwotę …. PLN (słownie: ….. 00/100), Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady, przy czym termin ten liczony jest jak dla elementu zamówienia 
podstawowego, dla którego termin rękojmi upływa najpóźniej.”. 

Zamawiający nie przekazuje ujednoliconego tekstu wzoru Umowy.  
Powyższa zmiana Umowy zostanie wprowadzona przed zawarciem Umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 
 

II. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 4 treści SWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia i nie wymaga  
od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z jej treścią i przygotowania ofert, w związku 
z tym, nie zachodzi konieczność przedłużenia terminu składania ofert, określona w art. 137 ust. 6 
Pzp. 
Termin składnia ofert pozostaje bez zmian. 
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III. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 4 treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania (ID 587171). 
 
 

 

 

 
Z upoważnienia  

Dyrektora ZDMiKP 

podpis nieczytelny 

Zastępca Dyrektora  
ds. Transportu 

Rafał Grzegorzewski 

(podpis kierownika zamawiającego) 


