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INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
dot.: przetargu nieograniczonego – regeneracja aparatów hamulcowych 

 
 
 
Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. jako zamawiający w niniejszym postępowaniu, 
działając na podstawie § 17 ust. 13 Regulaminu Zamówień Publicznych Zakładu Komunikacji 
Miejskiej w Gdańsku, modyfikacje treść SIWZ: 
 
Dokonano modyfikacji ust. I – Przedmiot zamówienia – pkt 1, SIWZ. Po modyfikacji, punkt 
otrzymuje brzmienie: 
 
Przedmiotem zamówienia jest regeneracja 9 (dziewięciu) kompletów aparatów hamulco-
wych (2 aparaty hamulcowe wózka napędowego i 2 aparaty hamulcowe wózka tocznego 
wchodzących w skład 1 kompletu) do wagonu tramwajowego N8C-MF18 oraz 2 (dwóch) 
kompletów aparatów hamulcowych (4 aparaty hamulcowe wózka napędowego i 2 aparaty 
hamulcowe wózka tocznego wchodzących w skład 1 kompletu) do wagonu tramwajowego 
N8C-MF01. 
 
Dokonano modyfikacji ust. I – Przedmiot zamówienia – pkt 1 ppkt d), SIWZ. Po modyfika-
cji, punkt otrzymuje brzmienie: 
 
wykonanie nowych tulei i sworzni (materiał: stal nierdzewna, obróbka ulepszenie cieplne, 
twardości 1100HV), 
 
Dokonano modyfikacji ust. I – Warunki wykonania zamówienia – pkt 2 ppkt 5), SIWZ. Po 
modyfikacji, punkt otrzymuje brzmienie: 
 
Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia, (krótszy 
okres gwarancji skutkuje odrzuceniem oferty). Okres gwarancji liczony będzie od dnia do-
stawy. 
 
Dokonano modyfikacji ust. IV – Termin wykonania zamówienia – SIWZ. Po modyfikacji, 
punkt otrzymuje brzmienie: 
 
Do końca 2017. 
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Dokonano modyfikacji ust. IX pkt 4 – Kryteria oceny ofert – SIWZ. Po modyfikacji, punkt 
otrzymuje brzmienie: 
 
Obliczanie punktów:  

SUMA PUNKTÓW 
Lp. KRYTERIUM ZNACZENIE 

1. Cena – C 85% 

2. Gwarancja – G 15% 

 Kryterium cena ( C ) 

C cena = 
cena najniższa 

X 85 
cena badana 

Kryterium cena ( G ) 

G gwarancja = 
długość gwarancji badanej oferty 

X 15 
najdłuższa oferta gwarancyjna 

 
Dokonano modyfikacji Załącznik Nr 1 pkt 2 – Oferta cenowa – SIWZ. Po modyfikacji, 
punkt otrzymuje brzmienie: 
 
1. Regeneracja aparatu hamulcowego do wagonu typu N8C-MF18 
 
……...................... zł netto za 1 kpl. x 9 kpl.  = ................................................................... zł netto 
2. Regeneracja aparatu hamulcowego do wagonu typu N8C-MF01 
 
……...................... zł netto za 1 kpl. x 2 kpl.  = ................................................................... zł netto 
 

Łącznie wartość zamówienia (pozycja do 1 do 2):  
............................ zł netto +……………..zł pod. VAT (……%) = ………………………… zł brutto 
brutto słownie: ........................………………………………………………………………………… 
gwarancja  w miesiącach: ............................................................................................................ 
Ceny jednostkowe ustalone w wyniku przetargu nie ulegną zmianie przez cały okres trwania 
umowy. 
 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną cześć 
SIWZ, podczas sporządzania ofert.  
Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez 
zmian. 


