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WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego sektorowego na modernizację układów napędowych i 

sterowania oraz remont części mechanicznej w 7 tramwajach typu N8C-MF01 

 

 

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

postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuje, że 

w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy z dnia 16.06.2020 r. o wyjaśnienie treści SIWZ, 

udziela odpowiedzi i zmienia treść SIWZ w następujący sposób:  

 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający zgadza się zmodyfikować treść Rozdz. IV ust. 2 pkt 2 SIWZ 

w dotychczasowym brzmieniu lub rozszerzyć warunki udziału w postępowaniu 

o alternatywny warunek: 

„w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca zrealizował lub 

realizuje (umowa zakończona lub w trakcie wykonywania) w tym okresie, co najmniej 

jedną dostawę fabrycznie nowych wieloczłonowych, całkowicie lub częściowo 

niskopodłogowych wagonów tramwajowych, wyposażonych w układ napędowy prądu 

przemiennego (sterowanie tranzystorowe IGBT, cyfrowe) o łącznej liczbie, nie mniejszej 

niż 7 sztuk“.  
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Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący 

sposób: 

 Rozdz. IV ust. 2 pkt 2 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„2) dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj. spełnia Warunek A lub Warunek B: 

Warunek A 

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca 

zrealizował lub realizuje (umowa zakończona lub w trakcie wykonywania) 

wymianę lub montaż instalacji elektrycznych w co najmniej 7 tramwajach, 

b) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca 

zrealizował lub realizuje (umowa zakończona lub w trakcie wykonywania) 

modernizację układów napędowych oraz układów sterowania w tramwajach 

polegającą na wymianie układu napędowego prądu stałego chopperowego 

(sterowanie tyrystorowe, analogowe) na układ napędowy prądu przemiennego 

(sterowanie tranzystorowe IGBT, cyfrowe), w co najmniej 7 tramwajach, 

c) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca 

zrealizował lub realizuje (umowa zakończona lub w trakcie wykonywania) remont 

mechaniczny tramwaju polegający na naprawie, wymianie, konserwacji części 

mechanicznych tramwaju, czyszczeniu, konserwacji podwozia, wymianie 

uszkodzonych lub skorodowanych części poszycia, pracach lakierniczych w co 

najmniej 7 tramwajach. 

Warunki określone w lit. a i b i c muszą być spełnione łącznie. 



 
 

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 

 

Warunek B 

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca zrealizował lub realizuje 

(umowa zakończona lub w trakcie wykonywania) co najmniej jedną dostawę fabrycznie 

nowych wieloczłonowych, całkowicie lub częściowo niskopodłogowych tramwajów, 

wyposażonych w układ napędowy prądu przemiennego (sterowanie tranzystorowe IGBT, 

cyfrowe) o łącznej liczbie, nie mniejszej niż 7 sztuk”. 

 Rozdz. IV ust. 4 pkt 2 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„2) wypełniony Załącznik nr 4a i/lub Załącznik 4b: 

a) na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w Rozdz. IV ust. 2 pkt 2. Warunek A 

–  wykaz usług odpowiadających opisowi warunku w zakresie zdolności technicznej 

lub zawodowej, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te 

usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że te usługi 

zostały wykonane należycie. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 4a do SIWZ. 

Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego te usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

Wykonawcy, 

b) na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w Rozdz. IV ust. 2 pkt 2. Warunek B 

–  wykaz dostaw odpowiadających opisowi warunku w zakresie zdolności technicznej 

lub zawodowej, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te 

usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że te dostawy 

zostały wykonane należycie. Wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 4b do SIWZ. 
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Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego te dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie Wykonawcy“. 

 Zmienia się Załącznik nr 4 do SIWZ (Wykaz wykonanych usług) na Załącznik nr 

4a do SIWZ (Wykaz wykonanych usług), który otrzymuje brzmienie określone w 

Załączniku nr 1 do niniejszego pisma; 

 Dodaje się Załącznik nr 4b do SIWZ (Wykaz wykonanych dostaw), który 

otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 2 do niniejszego pisma.  

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną 

część SIWZ, podczas sporządzania ofert.  

Przedmiotowe zmiany nie powodują zmiany terminu składania i otwarcia ofert, 

tj. 15.07.2020 r. 

Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez 

zmian. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Załącznik nr 4a do SIWZ (Wykaz wykonanych usług) 

Załącznik nr 2 – Załącznika nr 4b do SIWZ (Wykaz wykonanych dostaw)



Załącznik nr 1 

 

Załącznik nr 4a do SIWZ 

                                                   

 

 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

w zakresie niezbędnym do wykazania warunku udziału w postępowaniu nr 47/520/AM/2020, 

określonym w Rozdz. IV ust. 2 pkt 2. Warunek A SIWZ   

Lp. 

Opis wykonanych 

usług 

 

Nazwa i adres 

podmiotu, na 

rzecz którego 

usługi 

wykonano 

Data 

wykonania 

(podać termin 

rozpoczęcia i 

zakończenia) 

Miejsce 

wykonania 

Nazwa Wykonawcy/ 

podmiotu 

udostępniającego 

potencjał 

1 
 

 
    

2 
 

 
    

3 
 

 
    

Do wykazu dołączam dowody, że usługi zostały wykonane należycie.(*) 

(
*) Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego te 

usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.  

 

…………………dn. ………………………..               ………………………………………………. 

                                                                                                    podpis osoby uprawnionej do reprezentacji  

 

Uwaga: dokument zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej 

oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu 

 

 

 

         pieczęć firmowa Wykonawcy 



 

oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 

26 ust. 2f ustawy Pzp



Załącznik nr 2 

 

Załącznik nr 4b do SIWZ 

                                                   

 

 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 

w zakresie niezbędnym do wykazania warunku udziału w postępowaniu nr 47/520/AM/2020, 

określonym w Rozdz. IV ust. 2 pkt 2. Warunek B SIWZ   

Lp. 

Opis wykonanych 

dostaw 

 

Nazwa i adres 

podmiotu, na 

rzecz którego 

dostawy 

wykonano 

Data 

wykonania 

(podać termin 

rozpoczęcia i 

zakończenia) 

Miejsce 

wykonania 

Nazwa Wykonawcy/ 

podmiotu 

udostępniającego 

potencjał 

1 
 

 
    

2 
 

 
    

3 
 

 
    

Do wykazu dołączam dowody, że dostawy zostały wykonane należycie.(*) 

(
*) Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego te 

dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.  

 

…………………dn. ………………………..               ………………………………………………. 

                                                                                                    podpis osoby uprawnionej do reprezentacji  

 

Uwaga: dokument zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej 

oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu 

 

 

 

         pieczęć firmowa Wykonawcy 



Załącznik nr 2 

 

 

oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 

26 ust. 2f ustawy Pzp 

 


