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Nr post. 70/520/AM/2020                            Gdańsk, dnia 30.07.2020 r. 

 

MODYFIKACJA TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego sektorowego na „Dostawę półzwrotnic tramwajowych“ 

 

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

postępowaniu, informuje, że zgodnie z § 17 ust. 13 Części B Regulaminu Zamówień 

Publicznych Sektorowych Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o. o., stanowiącego 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 24/2017 z dnia 10.08.2017 r., dokonuje zmiany treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) poprzez zmianę Rozdz. V ust. 4 pkt 1 

lit b w następujący sposób: 

 

Było:  

„Wykonawców, którzy z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie 

wykonali w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia zawartą z 

zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy, zasądzenia odszkodowanie lub 

naliczeniu kar umownych, jeżeli szkody lub wartość kar umownych wynosiły nie mniej 

niż 1% wartości realizowanego zamówienia“.  

 

Jest:  

„Wykonawców, którzy z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie 

wykonali w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia zawartą z 

zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy, zasądzenia odszkodowania lub 

naliczenia kar umownych, jeżeli szkody lub wartość kar umownych wynosiły nie mniej 

niż 10% wartości realizowanego zamówienia“. 
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Przedmiotowa zmiana nie powoduje zmiany terminu składania i otwarcia ofert, tj. 

07.08.2020 r. 

Wykonawcy  są  zobowiązani  uwzględnić  powyższą zmianę,  która  stanowi  integralną 

część SIWZ podczas sporządzania ofert.   

Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez 

zmian. 


