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Nr post. 14/520/AM/2020                                                              Gdańsk, dnia 18.12.2020 r.

   

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego sektorowego na „Naprawę hamulców szynowych do 

tramwajów typu 120NaG, 128NG i NGd99”. 

 

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., jako Zamawiający w niniejszym 

postępowaniu zawiadamia, że na podstawie § 17 ust. 15 Regulaminu Zamówień 

Publicznych Sektorowych Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o. o. Cz. B (dalej 

„Regulamin ZP GAiT Sp.  z o.o.”), stanowiącego Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 24/2017 

z dnia 10.08.2017 r., przedłuża termin składania ofert z 21.12.2020 r. na 29.12.2020 r., 

godz. 9:30.  

W związku z powyższym otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2020 r. o godz. 

11:30.  

Jednocześnie Zamawiający, na podstawie § 17 ust. 13 Regulaminu dokonuje 

zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) poprzez zmianę treści 

Rozdz. VI ust. 2 pkt 11 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„11)  Oferty należy złożyć w dwóch, trwale zamkniętych, umieszczonych jedna w drugiej 

kopertach, opisanych w sposób następujący: 

 na  kopercie  zewnętrznej  umieścić  wyłącznie  nazwę  postępowania  tj. „Naprawa 

hamulców szynowych do tramwajów typu 120NaG, 128NG i NGd99”, Nr post. 

14/520/AM/2020,  dnia 29.12.2020 r. godz. 11:30” oraz „PROSZĘ NIE OTWIERAĆ 

PRZED DNIEM 29.12.2020 r. GODZ. 11:30”,  
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 na  kopercie  wewnętrznej  oprócz  nazwy  postępowania  podać  dodatkowo  imię i 

nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta“. 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, która stanowią integralną 

część SIWZ, podczas sporządzania ofert.  

Treść pozostałych zapisów SIWZ pozostaje bez zmian. 

 

 

 

 

 

 

       

 


