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WYJAŚNIENIA TREŚCI 

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

 

Dot. przetargu nieograniczonego sektorowego pn. „Modernizacja dźwigu tramwajowego 

(żuraw DS0125K) na podwoziu STAR 266”. 

 

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 

wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie 1: 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zmianę Rozdziału VI pkt. 1 ppkt. 5 Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, aby warunkiem udziału w 

postępowaniu była realizacja usług opisanych w w/w punkcie w okresie 6 lat przed 

upływem składania ofert, a nie 3 lat jak jest przyjęte w obecnym brzmieniu SIWZ. 

W uzasadnieniu powyższego wskazujemy, że przedmiot prac objętych zamówieniem jest 

wysoce specyficzny, a przez to realizowany na terenie kraju sporadycznie. Oznacza to, że 

skracanie wspomnianego wyżej okresu do 3 lat istotnie ograniczy liczbę wykonawców, 

którzy przystąpią do postępowania, co może niekorzystnie wpłynąć na atrakcyjność 

złożonych ofert. 

Równocześnie, w naszej ocenie, przedmiot zamówienia nie jest szczególnie 

skomplikowany, co pozwala przyjąć, że doświadczenie uzyskane w okresie 

wykraczającym ponad 3 lata licząc wstecz od dnia składania ofert, pozostanie bez 

negatywnego wpływu na możliwość należytego wykonania zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający waraża zgodę, tym samym rozdz. VI ust. 1 pkt 5 SIWZ przyjmuje 

następujące brzmienie: 

5) Wypełniony Załącznik nr 4 stanowiący wykaz usług odpowiadających swoim 

rodzajem usługom będącym przedmiotem zamówienia, wykonanym nie wcześniej 

niż w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w ilości nie mniejszej niż 3 
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modernizacje pojazdów specjalnych z przeznaczeniem do wkolejania 

tramwajów wyposażonych w żuraw wraz z podaniem ich przedmiotu, daty i 

podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 

potwierdzających, że zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których 

mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz 

którego usługi były wykonane. 

 

Zamawiający modyfikuje też załącznik nr 4 do SIWZ w nastpujący sposób - Wykaz 

zrealizowanych usług polegających na modernizacji pojazdów specjalnych z żurawiem z 

przeznaczeniem do wkolejania tramwajów, w  okresie ostatnich 6 lat. 

 

 

Pytanie 2: 

Na stronie tytułowej SIWZ zamieszczona jest informacja, że postępowanie nie podlega 

przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych, natomiast w formularzach 

stanowiących załączniki nr 2 oraz nr 3 mowa jest o zamówieniach publicznych (chodzi o 

fragment zaczynający się od słów „W związku z udziałem naszej Firmy w zamówieniu 

publicznym 

 

Odpowiedź: 

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. są zamawiającym sektorowym, a niniejsze 

postępowanie jest prowadzone według zasad Regulaminu zamówień publicznych 

sektorowych Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.  

 

 

Pytanie 3: 

W SIWZ nie zostały zamieszczone zapisy regulujące kwestię obowiązku wniesienia 

wadium (termin, wysokość, etc.), natomiast w Rozdziale V pkt. 5 ppkt. 4) SIWZ mowa jest 

o wykluczeniu z postępowania z uwagi na brak wniesienia 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium, natomiast wymaga 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  od wykonawcy, którego oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą (rozdz. XIV ust. 2 SIWZ).  

 

 

Pytanie 4: 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o udostępnienie i ewentualne przesłanie skanu 

dowodu rejestracyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
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Odpowiedź: 

Zamawiajacy załącza do niniejszych wyjaśnień scan dowodu rejestracyjnego samochodu 

specjalnego STAR 266. 

 

 

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. 

 

Załącznik nr 1 – scan dowodu rejestracyjnego samochodu specjalnego STAR 266 

           


