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WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego sektorowego na dostawę i regenerację nagrzewnic do 

tramwajów 

 

 

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

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

wych Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.  w Gdańsku, w odpowiedzi na wnio-

ski Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących odpowiedzi i zmienia 

treść SIWZ: 

 
Pytanie 1: 
Dotyczy: Rozdział II ZADANIE NR 1 ust. 1: „Zamawiający nie dopuszcza oferowania za-

mienników”.  

Czy jest akceptowalny produkt o identycznych parametrach elektrycznych i mechanicz-

nych, ale innego producenta?  

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 2: 
Czy jest możliwość przedłużenia terminu składania ofert do piątku 25.10.2019 r., aby 

była możliwość sprawdzenia parametrów technicznych komponentów nagrzewnic do 

ZADANIA NR 2? 

Odpowiedź: 
W odpowiedzi Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert, w związku z tym 

modyfikacji ulegają następujące zapisy SIWZ: 

• Rozdz. VII ust 2 pkt 11) SIWZ przyjmuje brzmienie: 

„11) Oferty należy złożyć w dwóch, trwale zamkniętych, umieszczonych jedna  

w drugiej kopertach, opisanych w sposób następujący: 
- na kopercie zewnętrznej umieścić wyłącznie nazwę postępowania tj. „Dostawa i 

regeneracja nagrzewnic do tramwajów”, Nr post. 99/520/AM/2019, dnia 

29.10.2019 r. , godz. 10:00” oraz „PROSZĘ NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 29.10.2019 

R. GODZ. 10:00”, 
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- na kopercie wewnętrznej oprócz nazwy postępowania podać dodatkowo imię 

i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta“. 

 

• Rozdz. VIII ust. 2 i 3 przyjmują brzmienie: 

„2. Termin składania ofert: 29.10.2019 r.  do godz. 930,  

 3. Termin otwarcia ofert: 29.10.2019 r.  godz. 1000, pokój 7 lub 17“. 

 

Wykonawcy  są  zobowiązani  uwzględnić  powyższe  zmiany,  które  stanowią  integralną 

część SIWZ, podczas sporządzania ofert.   

Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez 

zmian. 


