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Nr post. 123/520/MN/2019      Gdańsk, dnia 13.01.2020 r. 

       

MODYFIKACJA TREŚCI 
SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

Dot. Przetargu nieograniczonego sektorowego na „Dostawę hydraulicznej giętarki           

do szyn”. 
 

Na podstawie  § 17 ust.13  Regulaminu Zamówień Publicznych Sektorowych Część B 

stanowiącego Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2017 Prezesa Gdańskich Autobusów              

i Tramwajów Sp. z o. o. z dnia 10.08.2017 r. Zamawiający dokonuje zmiany treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w następującym zakresie: 

 

W Rozdziale VI. Przygotowanie oferty 

1.  Dokumenty, informacje i materiały, które należy załączyć do oferty:  

 
Było: 

5) Dla spełnienia warunku określonego w rozdziale V ustęp 1. pkt 2) - posiadający 
wiedzę i doświadczenie - do oferty należy dołączyć: 

Wypełniony Załącznik Nr 4 do SIWZ, stanowiący wykaz dostaw wykonanych nie 
wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający 
wykonanie dostaw podnośników kolumnowych tramwajowych w ilości co 
najmniej 12 sztuk, wraz z podaniem ich rodzaju, ilości, daty, miejsca wykonania i 
podmiotów na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 
potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego dostawy były wykonywane. 

Jest: 
5) Dla spełnienia warunku określonego w rozdziale V ustęp 1. pkt 2) - posiadający 

wiedzę i doświadczenie - do oferty należy dołączyć: 

Wypełniony Załącznik Nr 4 do SIWZ, stanowiący wykaz dostaw wykonanych nie 
wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający 
wykonanie dostawy hydraulicznej giętarki do szyn w ilości co najmniej 1 sztuki     
w zakresie przedmiotu zamówienia lub równoważnej, wraz z podaniem ich rodzaju, 
ilości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy te zostały 
wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane. 
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Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną 

cześć SIWZ, podczas sporządzania ofert.  

Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez 

zmian. 

 

 
       


