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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 przesłaną odpowiedzią na nasze pytanie dot.  treści SIWZ  w postępowaniu 

74/520/AS/2020 (pismo z dnia 22.07.2020 – pytanie 1) składamy protest dotyczący 

postanowień SIWZ. 

 

1) Protest dotyczy braku akceptacji bieżnika równoważnego do typu wskazanego 

przez Zamawiającego w części 3) postępowania nr 74/520/AS/2020 dotyczącej 

„Usług bieżnikowania opon na ‘zimno’” 

2) Zamawiający w SIWZ w części dotyczącej warunków dostawy (strona 4 punkt 

2.15) zawarł sformułowanie „Zamawiający wymaga zastosowania bieżnika 

typu K-28 kontynuacja”.  

3) Uprzejmie informujemy, że w oparciu o umowę nr 33/520/DM2019 od dnia 

23.04.2019 do dnia 7.07.2020 wykonywana była dla Zamawiającego usługa 

bieżnikowania z wykorzystaniem bieżnika oznaczonego E-41, w związku z tym 

wymóg „kontynuacja” będzie spełniony przez bieżnik E-41, lub równoważny o 

tym samym wzorze bieżnika. 

4) Bieżnik E-41 ( w załączeniu foto i opis bieżnika) jest bieżnikiem równoważnym 

do bieżnika K-28 i pragniemy nadmienić, że był przez Zamawiającego 

akceptowany w postępowaniach na usługę bieżnikowania prowadzonych w 

poprzednich latach. 

  

Uwzględniając powyższe wnosimy o dodanie w SIWZ w rozdziale I, punkt 2. („Warunki 

dostawy.”), podpunkt 15) po słowach „Zamawiający wymaga bieżnika typu K-28 

kontynuacja” tekstu: „lub równoważnego o tym samym wzorze bieżnika”. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie bieżnika E-41 i dodaje do SIWZ rozdz. I ust. 

2 pkt 15 zapis: „ lub równoważnego o tym samym wzorze bieżnika“.   

 

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 


