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WYJAŚNIENIA  TREŚCI SIWZ  
 

 

 

Dot. przetargu nieograniczonego sektorowego na „Dostawę  15 sztuk nowych tramwajów 

niskopodłogowych, dwukierunkowych“. 

 

 

Gdańskie Autobusy i Tramwaje  Sp. z o. o.,  jako Zamawiający  w niniejszym 

postępowaniu, informuje, że zgodnie z art. 38 ust 1 i 4 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2164 z późn. zmianami) w odpowiedzi na wniosek jednego 

z Wykonawców  o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następującej odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1 

 

W nawiązaniu do ww. Postępowania i dokumentów przetargowych zwracamy się z 

wnioskiem o modyfikację treści Ogłoszenia o zamówieniu jak niżej podano i 

analogicznie zapisów SIWZ (patrz część IV, pkt. 2 Opis sposobu dokonania oceny 

spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 1, ppkt. 1) i pierwszy myślnik (zapis), 

oraz treści dokumentów powiązanych (jeżeli dotyczy), w zakresie Kwalifikacji technicznej 

Wykonawcy, jak następuje:  

Jest:  

Ogłoszenie:  

Sekcja III, pkt. III.2.3 

Kwalifikacje techniczne  

(…) Zamawiający uzna, iż powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca:  

- wykaże się zdolnością zawodową tj. wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do wykazania 

spełnienia niniejszego warunku tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

Wykonawca zrealizował lub realizuje (umowa zakończona lub w trakcie wykonywania) 

dostawy co najmniej 10 sztuk wieloczłonowych, dwukierunkowych, całkowicie 

niskopodłogowych wagonów tramwajowych z napędem energoelektronicznym prądu 

przemiennego, które uzyskały homologacje w krajach Unii Europejskiej lub w krajach z 

którymi UE wiąże umowa o równym traktowaniu Wykonawców i zamówień pochodzących 

z UE  

- W przypadku wykazania się dostawą lub dostawami w trakcie wykonywania, Wykonawca 

winien wykazać, iż do upływu terminu składania ofert, Wykonawca zrealizował dostawę 

co najmniej 10 sztuk wieloczłonowych, dwukierunkowych, całkowicie 
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niskopodłogowych tramwajów z napędem energoelektronicznym prądu przemiennego, 

które uzyskały homologacje w krajach Unii Europejskiej lub krajach z którymi UE wiąże 

umowa o równym traktowaniu Wykonawców i zamówień pochodzących z UE.  

Wnioskowana zmiana (modyfikacja):  

wyeliminowanie w treści zapisów słowa „dwukierunkowych” i zastąpienie słowa 

„całkowicie” (niskopodłogowych) słowem „częściowo” 

Treść po zmianie:  

Ogłoszenie:  

Sekcja III, pkt. III.2.3 

Kwalifikacje techniczne  

(…) Zamawiający uzna, iż powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca:  

- wykaże się zdolnością zawodową tj. wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do wykazania 

spełnienia niniejszego warunku tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

Wykonawca zrealizował lub realizuje (umowa zakończona lub w trakcie wykonywania) 

dostawy co najmniej 10 sztuk wieloczłonowych, częściowo niskopodłogowych wagonów 

tramwajowych z napędem energoelektronicznym prądu przemiennego, które uzyskały 

homologacje w krajach Unii Europejskiej lub w krajach z którymi UE wiąże umowa o 

równym traktowaniu Wykonawców i zamówień pochodzących z UE  

- W przypadku wykazania się dostawą lub dostawami w trakcie wykonywania, Wykonawca 

winien wykazać, iż do upływu terminu składania ofert, Wykonawca zrealizował dostawę 

co najmniej 10 sztuk wieloczłonowych, częściowo niskopodłogowych tramwajów z 

napędem energoelektronicznym prądu przemiennego, które uzyskały homologacje w 

krajach Unii Europejskiej lub krajach z którymi UE wiąże umowa o równym traktowaniu 

Wykonawców i zamówień pochodzących z UE.  

Zmianę treści Wnioskodawca argumentuje tym, że wprowadzony nowy zapis spowoduje 

rozszerzenie listy potencjalnych oferentów, którzy posiadają niezbędny potencjał i wiedzę 

do wykonania przedmiotu postępowania, co w konsekwencji wpłynie pozytywnie na 

konkurencyjność składanych ofert. Jednocześnie pozwoli to Państwu na wybór 

Wykonawcy, który zagwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób należyty i 

zgodny ze sztuką, przy zachowaniu wykonania usługi na jak najwyższym poziomie.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

 

 

 


