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Nr post. 46/520/AM/2019                            Gdańsk, dnia 17.06.2019 r. 

 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego sektorowego na modernizację elektronicznego systemu 

informacji pasażerskiej i monitoringu w tramwajach typu N8C-MF01 

 

 

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o., jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu,  

informuje, że zgodnie z §17 ust. 8 i 13 Regulaminu Zamówień Publicznych Sektorowych 

Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.  w Gdańsku, w odpowiedzi na wniosek 

jednego z  Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następującej odpowiedzi i 

zmienia treść SIWZ:  

 

Pytanie 1: 

Dotyczy: Rozdział I ust. 3 pkt 2) lit e): ekrany LCD dwustronne do prezentacji informacji 

pasażerskiej i materiałów promocyjnych z paskami informacji bieżącej i aktualnej sytua-

cji komunikacyjnej – 16 szt. 

Zgodnie z wiedzą Wykonawcy w wagonach tego typu stosowany jest z reguły jeden wy-

świetlacz podwójny typu „V”. Prosimy o informację, czy Zamawiający podtrzymuje wy-

maganie dostawy dwóch sztuk takich tablic na tramwaj.  

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający modyfikuje pkt 2) lit e) w Rozdz. I ust. 

3 SIWZ, który przyjmuje brzmienie: 

„e) ekrany LCD dwustronne do prezentacji informacji pasażerskiej i materiałów 

promocyjnych z paskami informacji bieżącej i aktualnej sytuacji komunikacyjnej – 8 szt.“ 

 

W związku z przedmiotową zmianą Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia 

ofert, tj.: 

1. Termin składania ofert: 26.06.2019 r. do godz. 930,  

2. Termin otwarcia ofert: 26.06.2019 r.  godz. 1030 pokój nr 7 lub 17. 
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Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić przedmiotową zmianę, która stanowi integralną 

część SIWZ, podczas sporządzania ofert.  

Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez 

zmian. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Zmodyfikowany formularz Oferty Cenowej 

 


