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WYJAŚNIENIA I ZMIANA 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 następujących odpowiedzi i zmienia 

treść SIWZ: 

 

Pytanie nr 1 

Na podstawie art. 38  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 

zwracamy się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w ww. przetargu oraz wprowadzenie stosownych modyfikacji. 

1. SIWZ rozdział XIII punkt 2; załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy, § 12 

W związku z udzieloną przez Zamawiającego odpowiedzią na pytania nr 8 i 26 (pismo 

Zamawiającego z dnia 26.05.2017 r.), prosimy o dodatkowe wyjaśnienia w sprawie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w sposób 

przewidziany w art. 150 ust. 3 i 4 PZP, ale Wykonawcy mogą według własnego wyboru z 

tej możliwości nie skorzystać i wnieść zabezpieczenie w sposób wskazany w rozdziale XIII 

punkt 4 SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie nr 2 

2. Załącznik nr 8 do SIWZ - § 14 ust. 1 

Prosimy o wydłużenie okresu na oczekiwanie na dostawę w okresie gwarancyjnym z 30 

dni do 90 dni. Podyktowane jest to czasami oczekiwania na komponenty u naszych 

dostawców.  
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Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść SIWZ, Załącznik nr 8 do SIWZ (wzór umowy)  

§ 14 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

“Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia elementów zamiennych do napraw i 

konserwacji przez okres 20 lat od daty dostawy ostatniego tramwaju. Dostarczane 

elementy winny mieć nie gorsze parametry techniczne i być ekwiwalentne (kompatybilne), 

tzn. nie mogą powodować konieczności wymiany innych, współpracujących z nimi 

elementów tramwaju. Maksymalny okres oczekiwania na dostawę ww. elementów w 

okresie gwarancyjnym nie może przekraczać  90 dni, a w okresie pogwarancyjnym 270 

dni od dnia wysłania zamówienia faksem do Wykonawcy. Przekroczenie terminów 

określonych w zdaniu poprzednim jest możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach po 

wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym”.  

 

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną cześć 

SIWZ, podczas sporządzania ofert.  

Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez 

zmian. 

  


