Nr post. 102/520/AM/2018

Gdańsk, dn. 11.01.2019 r.

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego sektorowego na najem autobusów niskopodłogowych –
standardowych, wielkopojemnych oraz autobusów typu mini wraz z usługami
utrzymania technicznego.
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:
1. W związku z tym, że na Finansującym/Wykonawcy - jako instytucji obowiązanej
w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2018.723) (dalej „Ustawa”) - ciąży
obowiązek

stosowania

wobec

swoich

Klientów/Korzystających/Zamawiających

środków bezpieczeństwa finansowego, w tym ustalenia beneficjenta rzeczywistego, a
także ustalenia, czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą
eksponowane stanowisko polityczne („PEP”) w rozumieniu powołanej Ustawy
niniejszym informujemy, że pozyskanie od Państwa danych dotyczących zarządu w
zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, serii i numeru dowodu osobistego
oraz numeru PESEL jest niezbędne w celu dopełnienia ustawowych obowiązków
ciążących na Finansującym/Wykonawcy i obowiązują każdą instytucję obowiązaną w
rozumieniu Ustawy. Zgodnie z obowiązującą, ww. Ustawą - Wykonawca/Finansujący
ma obowiązek ustalenia beneficjenta rzeczywistego oraz ustalenie PEP poprzez
przyjęcie od Klienta oświadczenia - zgodnie z załączonym wzorem. W świetle Ustawy
Wykonawca/Finansujący przed podpisaniem umowy najmu ma obowiązek ustalić (1)
Beneficjentów rzeczywistych wszystkich swoich Klientów, bez względu na formę
prawną prowadzonej działalności, (2)Czy dany Klient lub Beneficjent rzeczywisty jest
Osobą Zajmującą Eksponowane Stanowisko Polityczne (PEP) lub jest z nią powiązany.
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Wobec powyższego, z uwagi na obowiązującą od 13 lipca 2018 roku Ustawę, prosimy
o potwierdzenie, że Zamawiający przed podpisaniem umowy najmu przekaże
Finansującemu/Wykonawcy dane dotyczące zarządu w zakresie imienia, nazwiska,
adresu zamieszkania, serii i numeru dowodu osobistego oraz numeru PESEL.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie wnioskowanych danych.
2. Prosimy o potwierdzenie, że przed podpisaniem umowy najmu Zamawiający
przekaże Finansującemu/Wykonawcy zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami do
Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie starsze niż 3
miesiące. Przedłożenie Finansującemu/Wykonawcy zaświadczeń wystawionych przez
Urząd Skarbowy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma celu potwierdzić, że
Zamawiający nie zalega z opłacaniem żadnych składek, względnie, że podlega
zwolnieniom lub otrzymał zgodę na rozłożenie na raty zaległych płatności.”
Odpowiedź:
Zamawiający przekaże zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami do Urzędu
Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie starsze niż 3 miesiące.

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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