Nr post. 142/520/MN/2017

Gdańsk, dn. 26.02.2018 r.

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dot. przetargu nieograniczonego sektorowego na „Naprawę i modernizację tramwajów
N8C – MF01“.
Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o., jako Zamawiający w niniejszym
postępowaniu

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

publicznych (Dz.U. z 2017r.

poz. 1579 ze zm.) w odpowiedzi na Państwa wniosek

o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następującej odpowiedzi oraz zmienia treść SIWZ:
Pytanie 1:
W nawiązaniu do ww. Przetargu na Naprawę i modernizację 2 przedmiotowych
tramwajów N8C – MF01 i ww. ogłoszenia o zamówieniu uprzejmie wnioskujemy
o zmianę wymogu i zapisu w Sekcji III Ogłoszenia: Informacje o charakterze prawnym,
ekonomicznym, finansowym i technicznym, pkt. III.1.3. (Zdolność techniczna
i kwalifikacje zawodowe. Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji z
JEST:
Zamawiający uzna za spełnione warunki udziału w postępowaniu, jeżeli
Wykonawca wykaże, że:
Dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.:
a) w okresie ostatnich trzech 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)
modernizację układów napędowych oraz układów sterowania w tramwajach
polegającą na zmianie napędu Chopperowego (tyrystory lub tranzystory)
z silnikami prądu stałego na układ napędowy z silnikami prądu przemiennego
(tranzystory IGBT, sterowanie cyfrowe), w co najmniej 1 tramwaju,
b) w okresie ostatnich trzech 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)
naprawę tramwaju polegającą na naprawie lub wymianie poszycia
zewnętrznego i wewnętrznego, wymianie łożysk przegubu, konserwacji
podwozia oraz wymianie instalacji elektrycznej, w co najmniej 1 tramwaju.
Warunki a) i b) muszą być spełnione łącznie.

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. | ul. Jaśkowa Dolina 2 | 80-252 Gdańsk
tel. 58 341 00 21-23 | gait@gait.pl | www.gait.pl
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000186615 | kapitał zakładowy 69 171 000 zł | NIP 2040000711 | Regon 192993561

na
WINNO BYĆ: Zamawiający uzna za spełnione warunki udziału w postępowaniu, jeżeli
Wykonawca wykaże, że:
Dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.: w okresie ostatnich trzech 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) naprawę główną pięciu pojazdóc) szynowych.
Przedmiotowe wnioskowanie przez nas zmiany prosimy wprowadzić konsekwetnie we
wszystkich powiązanych dokumentach przetargowych.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ.

Przedmiotowa zmiana nie powoduje zmiany terminu składania ofert.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną
cześć SIWZ, podczas sporządzania ofert.
Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez
zmian.
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