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Nr post. 53/520/CW/2020                                                       Gdańsk, dnia 11 sierpnia 2020 r. 

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI 

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę czujników impulsów do wagonów tramwajowych NGT-6, NGD 99, 

N8C, 120NaG, 128Na 

 

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

postępowaniu, działając na podstawie § 17 ust. 8 Regulaminu Zamówień Publicznych 

Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o. w Gdańsku Część B, w odpowiedzi na 

wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następującej odpowiedzi: 

 

 

Pytanie 1: 

W odpowiedzi na pytanie 6 do Rozdziału III ust. 3 SIWZ Zamawiający w wyjaśnieniach z 

dnia 22 lipca 

2020 r. zmienił zapisy Rozdz. III SIWZ w ten sposób, że: 

 

 „ 3. Termin wykonania wymiany gwarancyjnej w terminie nie przekraczającym 10 dni 

roboczych od dnia uznania reklamacji lub w terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami, 

który nie może przekroczyć 20 dni roboczych“. 

 

Natomiast na pytanie 4 do Rozdziału 3 ust 3 SIWZ Zamawiający w wyjaśnieniach z dnia 5 

sierpnia 2020r. dokonał zmiany zapisu Rozdziału 3 ust. 3 w następujący sposób: 

 

 „3. Termin wykonania wymiany gwarancyjnej w części I zamówienia w terminie nie 

przekraczającym 2 dni od dnia uznania reklamacji lub w terminie uzgodnionym pomiędzy 

Stronami, który nie może przekroczyć 4 dni. Termin wykonania wymiany gwarancyjnej w 

części II zamówienia terminie nie przekraczającym 30 dni roboczych od dnia uznania 

reklamacji“ 

 

Wnioskujemy o uwzględnienie przez Zamawiającego wyjaśnień z dnia 22 lipca 2020 r. i 

wprowadzenie 

do Rozdziału III ust. 3 SIWZ dla części I postanowienia zgodnie z którym: 
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„Termin wykonania wymiany gwarancyjnej w terminie nie przekraczającym 10 dni 

roboczych od 

dnia uznania reklamacji lub w terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami, który nie może 

przekroczyć 20 dni roboczych.” 

 

Biorąc powyższe pod uwagę postanowienie Rozdziału III ust. 3. przy uwzględnieniu 

wyjaśnień 

Zamawiającego z dnia 22 lipca 20020 r. i z dnia 05 sierpnia 2020 r. powinno brzmieć: 

 

„3. Termin wykonania wymiany gwarancyjnej w części I zamówienia w terminie nie 

przekraczającym 10 dni roboczych od dnia uznania reklamacji lub w terminie 

uzgodnionym pomiędzy Stronami, który nie może przekroczyć 20 dni roboczych. Termin 

wykonania wymiany gwarancyjnej w części II zamówienia terminie nie przekraczającym 

30 dni roboczych od dnia uznania reklamacji“ 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany zapisu w Rozdziale III ust. 3 SIWZ w 

następujący sposób:  

 

„3. Termin wykonania wymiany gwarancyjnej w części I zamówienia w terminie nie 

przekraczającym 10 dni roboczych od dnia uznania reklamacji lub w terminie 

uzgodnionym pomiędzy Stronami, który nie może przekroczyć 20 dni roboczych. Termin 

wykonania wymiany gwarancyjnej w części II zamówienia terminie nie przekraczającym 

30 dni roboczych od dnia uznania reklamacji“ 

 

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. 

 


