Nr post.: 19/520/DM/2019

Gdańsk, 13.03.2019r.

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: przetargu nieograniczonego sektorowego na dostawę nowych opon do taboru autobusowego,
transportu gospodarczego oraz na bieżnikowanie opon

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu,
działając na podstawie §17 ust. 8 Regulaminu zamówień publicznych sektorowych Gdańskich
Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o., w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści
SIWZ, udziela następującej odpowiedzi:
Pytanie 1:
„Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w opisie przedmiotu zamówienia (część C rozdziału I
SIWZ ) po słowach „wymagany bieżnik typu K-28 (kontynuacja)” tekstu: „lub równoważny” ?

Zamawiający w nawiązaniu do w/w zapytania modyfikuje treść SIWZ zgodnie z art. 17
ust. 13 w/w Regulaminu:
 Rozdz. I Część C, przyjmuje brzmienie;
Bieżnikowanie opon na „ zimno”
opona

275/70R22,5

- 350 szt.

Gwarantowany przebieg opony bieżnikowanej – 80 000 km.
Wymagana wysokość bieżnika minimum 18,5 mm
Wymagany bieżnik typu K-28 - kontynuacja lub równoważny o tym samym wzorze bieżnika

Informujemy również, że modyfikacji ulega treść SIWZ w:



Rozdz. I Przedmiot Zamówienia, Część B Opony dla transportu gospodarczego
1. poz. 1),
przyjmuje brzmienie:

1) opona 195/60R16 C

4 szt.

2. poz. 8),
przyjmuje brzmienie:

8) opona 275/90R22,5

6 szt.
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3. zdanie: dla opon 1-7
przyjmuje brzmienie:
dla opon 1-7
- wymagany minimalny przebieg - 120 000km,
- wymagany jest bieżnik szosowy
- minimalny okres gwarancji 12 miesięcy od daty dostaw
- dopuszczeni producenci: Nokian, Dunlop, Continental, Michelin,
- indeks prędkości min. Q,
4. zdanie: dla opon 8-11
przyjmuje brzmienie:
dla opon 8-11
- wymagany minimalny przebieg - 80 000km,
- wymagany jest bieżnik szosowy
- minimalny okres gwarancji 12 miesięcy od daty dostaw
- index prędkości min. K
- opony na oś kierowaną
5.

Rozdz. VII Termin, miejsce składania i otwarcia ofert
ust. 2 przyjmuje brzmienie:
Termin składania ofert: 19.03.2019 r. do godz. 09:30 pokój nr 17
ust. 3 przyjmuje brzmienie:
Termin otwarcia ofert: 19.03.2019 r. godz. 10:15 pokój nr 7 lub 17.

6.

Załącznik nr 1a Oferta cenowa na Część B
Rodzaj opony dla transportu gospodarczego
poz. nr 1

przyjmuje brzmienie: 195/60R16 C

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną cześć
SIWZ, podczas sporządzania ofert.

Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez
zmian. Udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi nie powodują zamiany terminu
otwarcia ofert.
W załączeniu: Załacznik nr 1 i Załącznik nr 1a do SIWZ po modyfikacji
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