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Nr post. 61/520/RR/2017                                                                                                            Gdańsk, dnia 26.05.2017 

  
INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
dot.: przetargu nieograniczonego – naprawa tramwaju typu 120 NaG 

 

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. jako zamawiający w niniejszym postępowaniu, działając na 

podstawie §17 ust. 7 Regulaminu Zamówień Publicznych Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku, w odpo-

wiedzi na wnioski wykonawcy (ów) o modyfikację treści SIWZ, udziela następujących odpowiedzi: 

 

PYTANIE 1:  
Wnosimy o zmianę postanowienia dotyczącego potwierdzenia warunku wiedzy i doświadczenia poprzez 

zmniejszenie wartości wykonanych remontów, napraw, modernizacji wykazanie doświadczenia w dostawie 

tramwajów w ilości, co najmniej 2 sztuk tramwajów przegubowych z napędem silnikowym prądu przemien-

nego bądź stałego sterowanego impulsowo o łącznej wartości minimum 500 000,00 (pięćset tysięcy złotych). 

Wskazana wartość jest wystarczająca do tego, aby wykazać, że Wykonawca należycie wykonuje usługi remon-

tu, naprawy czy modernizacji oraz niewątpliwie posiada wiedzę i doświadczenie wystarczające do realizacji 

przedmiotowego zamówienia.  

ODPOWIEDŹ: 
Dokonano modyfikacji w rozdz. VI ust. 4 pkt SIWZ. Po modyfikacji pkt otrzymuje brzmienie: 

W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunku określonego w rozdz. V ust. 1 pkt. 2) SIWZ do 

oferty należy dołączyć wykaz usług wykonanych lub w trakcie realizacji, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, po-

twierdzający wykonanie lub w trakcie wykonania remontów, naprawy, modernizacji w ilości co najmniej 2 
sztuk tramwajów przegubowych z napędem silnikowym prądu przemiennego bądź stałego sterowa-
nego impulsowo o wartości minimum 500 000,00 (pięćset tysięcy złotych), wraz z podaniem ilości, dat 

napraw i podmiotów, na rzecz których naprawy te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów (referencji), 

czy naprawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (Załącznik Nr 4 do SIWZ). 

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną cześć SIWZ, podczas spo-

rządzania ofert.  

Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z poprzednimi zmianami) po-

zostaje bez zmian. 

 


