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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: 
SIWZ Dział II, ust.2, pkt.6 a) i b) 
Jednostkowy koszt produkcji zależy od ilości, dlatego wnosimy o ograniczenie możliwych 
zmian ilości części zadanie II i III z 50% do 20% lub ustalenie harmonogramu dostaw 
umożliwiającego zaplanowanie produkcji. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie ilości części II i III z 50% do 20%. 
 
Rozdział II ust. 2 pkt 6 lit. a i b SIWZ otrzymują brzmienie: 
„a) zmniejszenia wielkości zamówienia każdego z asortymentów wymienionych w 
Rozdziale I SIWZ: 

- w części I zamówienia do 50%, 
- w części II i III zamówienia do 20%; 

b) zwiększenia wielkości zamówienia każdego z asortymentów wymienionych w Rozdziale 
I SIWZ: 

- w części I zamówienia do 50%, 
- w części II i III zamówienia do 20%;“ 

 
Pytanie 2: 
SIWZ Dział II, ust.2, pkt.6 c) 
Prosimy o usunięcie pk. c) z SIWZ. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 3: 
SIWZ Dział II, ust.3, pkt.3 
W skrajnym przypadku termin wykonania naprawy może oznaczać konieczność 
wyprodukowania i dostarczenia nowej części. W takim przypadku nie ma możliwości 
wykonania wymiany w ciągu 7 dni. W każdym przypadku może być inna sytuacja. Prosimy 
o wydłużenie terminu wymiany z obecnych 7 dni na uzgodniony z Wykonawcą. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 4: 
SIWZ Dział VI, ust.2, pkt.10) litera c 
Prosimy o dopuszczenie możliwości składania ofert w walucie EUR i wystawiania faktur w 
PLN po przeliczeniu EUR na PLN wg kursu średniego NBP tabela A  z dnia poprzedzającego 
dzień wystawienia faktury. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
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. 
 
 
       


