Nr post. 102/520/AM/2018

Gdańsk, dnia 04.12.2018 r.

ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego sektorowego na najem autobusów niskopodłogowych –
standardowych, wielkopojemnych oraz autobusów typu midi 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. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017
r. poz. 1579 ze zm.) zmienia treści SIWZ w następującym zakresie:
1.

W Rozdz. IX. Zawartość i sposób przygotowania oferty ust. 3 przyjmuje brzmienie:

„3. Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w
jednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu
zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie:
Oferta na:

»Najem autobusów niskopodłogowych – standardowych, wielkopojemnych oraz
autobusów typu midi, Nr post. 102/520/AM/2018. Nie otwierać przed dniem
10.01.2019 r., godz. 10:00 «“
2.

W Rozdz. X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ust. 2 przyjmuje
brzmienie:

„2. Termin składania ofert upływa dnia 10.01.2019 r. o godz. 930“.
3.

W Rozdz. X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ust. 3 przyjmuje
brzmienie:

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2019 r. o godz. 1000. w siedzibie Gdańskich
Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o., ul Jaśkowa Dolina 2 w Gdańsku, Sala Nr 7 lub 17“.
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Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, która stanowią integralną część
SIWZ, podczas sporządzania ofert.
Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez
zmian.
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