Nr post. 67/520/AM/2019

Gdańsk, dnia 07.10.2019 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego sektorowego na naprawę zespołów napędowych do
tramwajów typu 120NaG i 128NG.

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 Sektorowych Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o. w Gdańsku, w odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących odpowiedzi
i zmienia treść SIWZ:
Pytanie 1:
Czy Zamawiający, formułując zapis w rozdziale I, pkt 2. ust. 4. cyt: „Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełne przywrócenie parametrów funkcjonalnych uszkodzonych
zespołów napędowych lub pojedynczych podzespołów” ma na myśli, że Wykonawca ma
przyjąć cenę ryczałtową, która niezależnie od stanu zespołu napędowego (silnika, przekładni) pozwoli mu na przywrócenie jego funkcjonalności i sprawności eksploatacyjnej?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie 2:
Czy Zamawiający uwzględni i zaakceptuje zmniejszenie wymaganego doświadczenia podanego w rozdziale VI, pkt. 1, ust. 4 na zespoły napędowe do tramwaju typu 128NaG z co
najmniej 3 do co najmniej 2 zespołów napędowych?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający akceptuje rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę. W związku
z tym modyfikacji ulega pkt 4) w Rozdz. VI ust. 1 SIWZ, który przyjmuje brzmienie:
„4) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku określonego w Rozdziale
V ust. 1 pkt 2) SIWZ – wypełniony Załącznik nr 4 do SIWZ stanowiący wykaz usług
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie,
potwierdzający wykonanie naprawy co najmniej 5 sztuk zespołów napędowych do
tramwajów typu 120Na oraz co najmniej 2 sztuk zespołów napędowych do tramwajów
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typu 128NG, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, ilości i podmiotów, na rzecz których te
usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane“.
W związku z przedmiotową zmianą Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia
ofert, tj:
1. Termin składania ofert: 17.10.2019 r. do godz. 930,
2. Termin otwarcia ofert: 17.10.2019 r. godz. 1015, pokój nr 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.
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