Gdańsk, dnia 17.03.2020 r.
Nr post. 25/520/AS/2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot. przetargu nieograniczonego sektorowego na „Dostawę szyb i elementów
zawieszenia do autobuów”.
Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. jako Zamawiający w niniejszym
postępowaniu, działając na podstawie §17 ust. 8 Regulaminu Zamówień Publicznych
Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o. w Gdańsku Część B, w odpowiedzi na
wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następującej odpowiedzi:
Pytanie 1:
W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego oraz konsekwencjami
tego stanu rzeczy (praca zdalna większości pracowników administracyjnych), uprzejmie
proszę o zgodę na złożenie oferty podpisanej podpisem kwalifikowanym drogą
elektroniczną na Państwa skrzynkę mailową przetargi@gait.pl

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy na podstawie §27 ust. 2 Regulaminu
Zamówień Publicznych GAiT Sp. z o.o., tym samym zmienia zapisy rozdziału VI ust. 2 pkt
11) w ten sposób, że dodaje ppkt następującej treści:
Zamawiający obok formy pisemnej dopuszcza składanie ofert na adres poczty
elektronicznej: przetargi@gait.pl . Wykonawca opatrzy ofertę złożoną na adres
przetargi@gait.pl kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Przedmiotowe wyjaśnienia powodują zmianę terminu składania ofert.
Zamawiający zmienia treść rozdziału VII ust. 2 i 3. w następujący sposób:
VII. Termin, miejsce składania i otwarcia ofert
2.

Termin składania ofert: 24.03.2020 do godz. 930,

3.

Termin otwarcia ofert: 24.03.2020 godz. 1000 pokój Nr 7 lub 17.
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Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sprządzania
ofert, jako że stanowią one integralną część SIWZ.
Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez
zmian.
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