Nr post.:71/520/DM/2020

Gdańsk, 14.08.2020r.

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
Siwz Dział II, ust. 2, pkt. 6 c)
Prosimy o zmianę treści na taką, która wyjaśni o co chodzi w ust.2 pkt.c). W obecnym brzmieniu
nie wiadomo, co Zmawiający ma na myśli i są różne możliwości interpretacji.
Czy chodzi o możliwość rezygnacji z połowy wartości oferty/umowy?
Czy chodzi o połowę wymienionych pozycji niezależnie od ich wartości – wówczas ust. 2, pkt. 6 c)
jest srzeczny z ust. 2 pkt a), który po zmianie z 10.08.2020 daje Zamawiającemu możliwość
zmniejszenia o 20% zamównia a nie o 100%.
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że zastrzega sobie możliwość rezygnacji z każdej pozycji asortymentów
określonych w przedmiocie zamówienia w zależności od części zamówienia, niezależnie od ich
wartości.
Zamawiajacy dokonuje zmiany brzmienia Rodziału II ust. 2 pkt 6 lit. c:
„rezygnacji z każdej pozycji asortymentów wymienionych - w Rozdziale I SIWZ“.:
- w części I zamówienia do 50%,
- w części II i III zamówienia do 20%“
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.
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