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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 120NAG 
 

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. jako Zamawiający w niniejszym 
postępowaniu, działając na podstawie  § 17 ust. 8  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. w odpowiedzi na 
wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących odpowiedzi: 
 
Pytanie 1: 

Firma Biukon jest dostawcą wielu elementów gumowo-metalowych 
produkowanych przez FLEXIBIL. Firma Biukon dostarczyła do GaiT produkt FLEXIBIL 
równoważny do obecnego w postępowaniu pakietu gumowego wymienionego przez 
Zamawiającego w rozdziale I Tabela, pozycja 6. Dostawa została dostarczona w terminie, 
bez reklamacji. Na podstawie zamówienia z dnia 3.07.2019 zgodnie z ofertą 01,02,07,2019 
firma Biukon zrealizowała 28.11.2019 dla GaiT dostawę wyżej wymienionych pakietów 
gumowych produkcji FLEXIBIL do tramwaju 120NaG w ilości 200 sztuk. Produkty firmy 
FLEXIBIL zostały również dopuszczone przez GaiT 7.11.2019 w postępowaniu 
108/520/MN/2019. 
 W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do 
postepowania 71/520/DM/2020 produktów firmy FLEXIBIL, umożliwi to firmie Biukon 
złożenie oferty a Zamawiający odniesie korzyść z powodu możliwości wpłynięcia więcej 
niż jednej oferty. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie produktów firmy FLEXIBIL. 
 
Przedmiotowa zmiana nie powoduje zmiany terminu składania ofert. 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną cześć 
SIWZ, podczas sporządzania ofert.  

Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez 
zmian. 
 
 
       


