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MZK.PZ-251-07/17       Toruń, dnia 05.04.2017 roku 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 

Strona BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o. 

 

Dotyczy: SIWZ MZK.PZ-251-07/17 w przetargu otwartym na dostawę części zamiennych 

i podzespołów do tramwajów 122NbT, 121NbT i 122NbT Duo oraz 805N. 

 

W związku z pytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(SIWZ), Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udziela 

poniższych odpowiedzi: 

 

Treść pytania 1  

„W związku z ogłoszonym przez Państwa postepowaniem dotyczącym dostaw części zamiennych 

i podzespołów do tramwajów, zwracamy się z prośba o wyłączenie z części C pozycji1 – Okładzina 

hamulca organiczna KRS110TOSS19 – aby umożliwić złożenie oferty dla tej konkretnej pozycji. 

Dodatkowo prosimy również o możliwość złożenia oferty na wyrób równoważny. Obecny zapis SIWZ 

istotnie ogranicza konkurencyjność, stawiając jednego z wykonawców w pozycji uprzywilejowanej.” 

 

Odpowiedź na pytanie 1 

Zapisu SIWZ pozostają bez zmian. Tramwaje, do których przeznaczona jest okładzina hamulca 

opisana przez Zamawiającego są pojazdami nowymi - na gwarancji. W okresie gwarancji Zamawiający, 

pod rygorem jej utraty, ma obowiązek stosować materiały i części eksploatacyjne wymagane przez 

producenta. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyrobu 

równoważnego.  

 

Treść pytania 2  

„W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym numer MZK.PZ-251-07/17, zwracamy 

się do Zamawiającego z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym 

postępowaniu do 10 maja 2017 roku.” 

 

Odpowiedź na pytanie 2 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie terminów składania o otwarcia ofert. 

Rozdział XI specyfikacji otrzymuje brzmienie: 

„XI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT 

Oferty należy składać do dnia 14.04.2017 roku, do godz. 11:50, w sekretariacie MZK Toruń, 87 – 100 

Toruń, ul. Sienkiewicza 24/26. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.04.2017 roku o godz. 12:00, w Sali Narad w budynku 

administracyjnym MZK Toruń przy ul. Sienkiewicza 24/26 w Toruniu.” 

 

 Zastępca Prezesa 

 ds. eksploatacyjno-technicznych 
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