Gdańsk, dnia 07.08.2020 r.
Nr post. 79/520/AS/2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. przetargu nieograniczonego sektorowego na „Dostawę giętarki do szyn”.
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:
Czy zamawiający dopuszcza (zamiast ostatnich 3 lat) wykaz dostaw wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający wykonanie
dostaw giętarek hydraulicznych w ilości co najmniej 3 sztuk?
Odpowiedź:
Zamawiający waraża zgodę na wydłużenie okresu wykazu dostaw z 3 do 5 lat, tym
samym rozdział VI ust. 1 pkt 5 przyjmuje następujące brzmienie:
5) Wypełniony Załącznik Nr 4 do SIWZ, stanowiący wykaz dostaw wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający
wykonanie dostaw giętarek hydraulicznych w ilości co najmniej 3 sztuk, wraz z
podaniem ich rodzaju, ilości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których
dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających, że dostawy
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane.
Pytanie 2:
Czy zamawiający zgadza się na przesunięcie terminu składania ofert o dwa dni?
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Odpowiedź:
Zamawiajacy nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.
Przedmiotowe wyjaśnienia nie powodują zmiany terminu składania ofert (tj. 12.08.2020
r., godz. 9.30).
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.
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