Gdańsk, dnia 22.07.2020 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:
W związku z ogłoszonym przez Państwa Przedsiębiorstwo przetargiem nieograniczonym
„Dostawa opon nowych i usługa bieżnikowania opon” (nr postępowania 74/520/AS/2020)
i zgodnie z punktem 1 rozdział XI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
niniejszym składamy n/w pytanie do treści specyfikacji.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w SIWZ w rozdziale I, punkt 2. („Warunki
dostawy..”), podpunkt 15) po słowach „Zamawiający wymaga bieżnika typu K-28
kontynuacja” tekstu: „lub równoważny o tym samym wzorze bieżnika” ?
Symbol K-28 stosowany jest tylko przez jednego producenta bieżnika, dodanie sformułowania
„lub równoważny o tym samym wzorze bieżnika” jednoznacznie dopuszcza możliwość
zaoferowania bieżnika innego producenta oznakowanego inaczej. Kontynuację zapewnia
także bieżnik ozn. E-41 który był stosowany do bieżnikowania opon w Państwa
Przedsiębiorstwie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie innego bieżnika.
Pytanie 2:
W związku z zamiarem złożenia oferty w postępowaniu nr sprawy: 74/520/AS/2020
zwracamy się z prośbą o sprawdzenie zapisów w pozycji 8.
opona 275/90R22,5 wymógł – indeks prędkości K ( 110 km/h) - opony w tym
rozmiarze w indeksie prędkości K nie występują - prosimy o sprawdzenie zapisów.

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. | ul. Jaśkowa Dolina 2 | 80-252 Gdańsk
tel. 58 341 00 21-23 | gait@gait.pl | www.gait.pl
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000186615 | kapitał zakładowy 69 171 000 zł | NIP 2040000711 | Regon 192993561

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapisy pozycji 8. na G do 90km
Pytanie 3:
W związku z zamiarem złożenia oferty w postępowaniu nr sprawy: 74/520/AS/2020
zwracamy się z prośbą o sprawdzenie zapisów w pozycji 9.
opona 12.00R20 wymógł – indeks prędkości K ( 110 km/h) na oś kierowaną w bieżniku
szosowym - opony w tym rozmiarze w indeksie prędkości K i na oś kierowaną w
bieżniku szosowym nie występują - prosimy o sprawdzenie zapisów.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapisy do pozycji 9. na prędkość J
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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