
 

 
 

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. | ul. Jaśkowa Dolina 2 | 80-252 Gdańsk 
 

tel. 58 341 00 21-23 | gait@gait.pl | www.gait.pl 
 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
 

pod numerem KRS 0000186615 | kapitał zakładowy 69 171 000 zł  | NIP 2040000711 | Regon 192993561 

 
Nr post. 10/520/MN/2020                Gdańsk, dnia 09.03.2020 r. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI 

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

Dot. przetargu nieograniczonego sektorowego na „Serwisowanie, konserwacje i naprawy 

urządzeń klimatyzacji w autobusach komunikacji miejskiej”. 

 

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

postępowaniu, działając na podstawie § 17 ust. 7 Regulaminu Zamówień Publicznych 

Gdańskich Autobusów i Tramwjów Sp. z o.o., w odpowiedzi na wnioski Wykonawców        

o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących odpowiedzi: 

Pytanie 1: 

Opisu przedmiotu zamówienia, a konkretnie w punkcie 2 – Warunki wykonania 

zamówienia ppkt. 4 tj. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w swojej ofercie 

uprawnienia pochodzące od producentów urządzeń klimatyzacyjnych do ich 

serwisowania, konserwowania  i dokonywania napraw tych urządzeń w okresie 

gwarancji. 

a) Czy jest to warunek konieczny do spełnienia poprzez przedstawienie ww. 

dokumentów?  

b) Dodatkowo, jeżeli to możliwe, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego                

o podanie informacji,  czy wszystkie urządzenia znajdują się w okresie gwarancji? 

Jeżeli nie, to rozumiemy, że powyższy punkt nie ma tutaj zastosowania? 

Czy w związku z powyższym Zamawiający przewiduje ewentualną zmianę  zapisu 

dotyczącego posiadania stosownych uprawnień od producentów klimatyzatorów, które 

w ocenie Wykonawcy są często trudne do pozyskania od wszystkich wymienionych 

tamże producentów? 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ dotyczące przedstawienia w ofercie uprawnień 

pochodzących od producentów urządzeń klimatyzacyjnych do ich serwisowania, 

konserwowania i dokonywania napraw tych urządzeń w czasie gwarancji.   

 

Przedmiotowa zmiana nie powoduje zmiany terminu składania ofert. 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną 

część SIWZ, podczas sporządzania ofert.  

Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez 

zmian. 

 

 


