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Nr post. 102/520/AM/2018                Gdańsk, dnia 16.01.2019 r. 

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 

 

 

Dot. Przetarg nieograniczony sektorowy 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. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 

r. poz. 1986 z późn. zmianami) w odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści 

SIWZ, udziela następujących odpowiedzi:  

 

Pytanie 1: 

Prosimy o wyjaśnienie, czy składane w przetargu uzupełnienia – oświadczenia i 

dokumenty zgodnie z Rozdz. V ust. 4-8 SIWZ składane w postaci elektronicznej kopii 

(skanu) podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym muszą posiadać 

oznaczenie kopia elektroniczna lub adnotacje „za zgodność z oryginałem”?  

 

Odpowiedź: 

Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdz. V ust. 4-8 SIWZ składane w postaci 

elektronicznej kopii (skanu) podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie 

muszą posiadać oznaczenia „kopia elektroniczna“ ani adnotacji „za zgodność 

z oryginałem“.  

 

Pytanie 2: 

Dot. Rozdz. VII ust. 4 SIWZ  

a) Czy, w przypadku składania wadium w formie poręczenia lub gwarancji, 

Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu wadium w formie elektronicznej, 

podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w formie papierowej ( 

przy czym skorzystanie z jednej z nich wypełnia oczekiwania Zamawiającego)? 

b) Jeżeli Zamawiający bezwględnie wymaga złożenia wadium (w postaci poręczenia 

lub gwarancji) w formie elektronicznej, podpisanego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, to czy niezależnie od tego Wykonawcy zobowiązani są do 

przedłożenia również wersji papierowej wadium? 
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Odpowiedź: 

W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie określonej w Rozdz. VII ust. 

2 pkt 2)-5) SIWZ: 

1) Jeśli oryginał dokumentu gwarancji lub poręczenia został sporządzony w formie 

dokumentu elektronicznego z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy złożyć 

ten dokument wraz z ofertą. 

2) Jeśli oryginał dokumentu gwarancji lub poręczenia został sporządzony w formie 

pisemnej, należy złożyć ten dokument w siedzibie Zamawiającego, przed upływem 

terminu składania ofert, na adres: Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., ul. Jaśkowa 

Dolina 2, 80-252 Gdańsk. 

 

Pytanie 3: 

Czy w przypadku, gdy do podpisania JEDZ udzielone zostało odrębne pełnomocnictwo, 

musi być ono również złożone w postaci elektronicznej podpisane kwlaifikowanym 

podpisem elektronicznym? 

 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

 

Pozostałe pytania Zamawiający pozostawił bez rozpoznania zgodnie z uprawnieniami 

przysługującymi mu na mocy art. 38 ust. 1a ustawy Pzp.  

 


