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INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI 
 

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 
dot. przetargu nieograniczonego  sektorowego  na dostawę  części do układu hamulcowego oraz 

sprzęgła  wagonu  tramwajowego 120 NAG 

 

 

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

działając na podstawie §17 ust. 8 Regulaminu zamówień publicznych sektorowych Gdańskich 

Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o., w odpowiedzi na wnioski Wykonawców  o wyjaśnienie treści 

SIWZ, udziela następującej odpowiedzi: 

 

Pytanie 1.  

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu złożenia ofert do 24.08.2020 oraz odpowiednio 

terminu do zwracania się o wyjaśnienie treści SIWZ 
 

Odpowiedź 

Zamawiający wydłużył termin składania ofert do 24.08.2020 r. godz. 09:30 

 

 

Pytanie 2.  

„Dot. Rozdział 1, Część 1. Prosimy o przedstawienie i zawarcie w Umowie harmonogramu dostaw 

tarcz hamulcowych na cały okres trwania Umowy. Wszelkie zmiany dat dostawy jak i ilości 

przedmiotu dostawy – zarówno zmniejszenie jak i zwiększenie są dla nas dopuszczalne, niemniej 

jednak powinny być zgłoszone przez Zamawiającego pisemnie z co najmniej 3 miesięcznym 

wyprzedzeniem od zaplanowanej w harmonogramie daty dostawy. Dla pierwszej dostawy 

wnioskujemy o wydłużenie terminu dostawy do 4-ch miesięcy od dnia podpisania Umowy. 

W obecnym brzmieniu warunki postępowania jednostronnie obarczają całym ryzykiem i kosztami 

Dostawcę…” 

Odpowiedź 

Zamawiający na podstawie §17 ust. 13 w/w Regulaminu modyfikuje treść SIWZ                                        

w następującym zakresie:  

  Rozdz. II  ust.2  pkt. 2)  SIWZ   otrzymuje następujące brzmienie: 

 

2) Realizacja:  

a) pierwsza dostawa w ilości 8 szt. w ciągu czterech miesięcy od daty podpisania 

umowy, kolejne dostawy cząstkowe w ilości 2 szt. raz na kwartał. Zamawiający                                  

o każdym zwiększeniu ilości zamówienia będzie informował Wykonawcę                                        

z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.  (dot.  tylko  Części I). 
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b) częściowa niezbędnej ilości w ciągu 20 dni  roboczych od  dnia zgłoszenia   

telefonicznego potwierdzonego faksem lub e-mailem.  (dot.Części II oraz                         

Części III). 

 

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną część SIWZ, 

podczas sporządzania ofert.  

Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. 

 

 

 

 


