Gdańsk, dnia 20.07.2020 r.
Nr post. 74/520/AS/2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot. przetargu nieograniczonego sektorowego na „Dostawę opon nowych i usługę
bieżnikowania”.
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 następujących odpowiedzi:
Pytanie 1:
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w zakresie części 2 – dostawa opon do
samochodów transportu gospodarczego:
m) opona 175/70/19 – z uzyskanych przez nas informacji wynika, że opona w tym
rozmiarze nie występuje – prosimy o weryfikację rozmiaru opony. Może chodziło
Państwu o rozmiar 175/70/20
Odpowiedź:
Zamawiający się pomylił, chodziło o rozmiar opony: 175/70/14
Pytanie 2:
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w zakresie części 2 – dostawa opon do
samochodów transportu gospodarczego:
h) 275/90R22,5 – z uzyskanych przez nas informacji wynika, że opona w tym rozmiarze
nie występuje w wymaganach przez Państwa markach opon – prosimy o weryfiakcję.
Odpowiedź:
Opona o takich wymiarach występuje i jest stosowana do auta specjalistycznego
Unimog.
Pytanie 3:
Czy w części 1 - pozycja 2 jest opona 225/75R16C – czy to ma być opona letnia?
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Odpowiedź:
Tak, zamawiamy opony letnie.
Pytanie 4
Czy opony w części 2 - w pozycjach 1-6 to mają być opony letnie?
Odpowiedź:
Tak, w części 2 pozycje 1-6 to opony letnie.
Przedmiotowe wyjaśnienia nie powodują zmiany terminu składania ofert.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sprządzania
ofert, jako że stanowią one integralną część SIWZ.
Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez
zmian.

Z poważaniem
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