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WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI 

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w przetargu 

nieograniczonego sektorowego na „Remont autobusu historycznego Jelcz 706 RTO”. 

 

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

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego, niepodlegającym 

przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. z 2021 roku, poz. 1129 z późn.zm.), na zasadach określonych w Regulaminie 

Zamówień Publicznych Sektorowych Część B stanowiącym Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 

Nr 24/2017 Prezesa Zarządu Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o. o. z dnia 

10.08.2017 r. z późn.zm. – dalej jako „Regulamin“ – działając na podstawie § 17 ust. 8, 13 i 

15 Regulaminu – w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy z dnia 10.05.2022 r. o wyjaśnienie 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dalej „SIWZ“ – udziela następujących 

odpowiedzi, modyfikuje treść SIWZ i przedłuża termin składania ofert: 

 

Pytanie 1: 

„Czy Zamawiający uzna potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunku określonego 

w Rozdz. VI ust. 1 pkt 2 SIWZ, poprzez złożenie oświadczenia, że Wykonawca jest 

producentem autobusów, posiada zaplecze warsztatowo techniczne wraz z profesjonalną 

kabiną lakierniczą oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, a także 

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ?“ 

 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje treść SIWZ 

w następujący sposób: 

1. Rozdział VII ust. 1 pkt. 2) otrzymuje brzmienie: 

„2) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku określonego w Rozdz. 

VI ust. 1 pkt 2 SIWZ do oferty należy dołączyć: 

a) wypełniony Załącznik nr 5 do SIWZ stanowiący wykaz usług 

potwierdzających wykonanie napraw dwóch autobusów historycznych o 
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zbliżonym zakresie do przedmiotu zamówienia, wraz z podaniem marki, 

modelu i roku produkcji przedmiotu usług, daty wykonania (od….do), 

wartości netto oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały 

wykonane, wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te 

zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego usługi były wykonane. Do oferty Wykonawca dołączy co najmniej 4 

zdjęcia z zewnątrz i wewnątrz każdego z naprawianych autobusów 

historycznych.  

LUB 

b) oświadczenie, że Wykonawca jest producentem autobusów, posiada 

zaplecze warsztatowo techniczne wraz z profesjonalną kabiną 

lakierniczą oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym,  

a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Wykonawca niezależnie od oświadczenia, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym dołączy do oferty dowody potwierdzające, że posiada 

zasoby na które się powołuje, przy czym dowodami o których mowa są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego Wykonawca wykonał naprawę/remont co najmniej 2 

autobusów lub wyprodukował co najmniej 2 autobusy o okresie 2 lat 

poprzedzających termin złożenia oferty (jeśli okres działalności 

Wykonawcy jest krótszy to w tym okresie). Do oferty Wykonawca 

dołączy również: zdjęcia zaplecza warsztatowo technicznego, kabiny 

lakierniczej, oraz co najmniej 4 zdjęcia każdego z naprawianych / 

remontowanych / wyprodukowanych autobusów.“ 

 

Przedmiotowe zmiany są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od wykonawców 

dodatkowego czasu na zapoznanie się modyfikacją treści SIWZ i przygotowanie ofert. 

 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający przedłuża termin składania ofert  

z 18.05.2022 r. na 25.05.2022 r., godz. 09:30. W związku z tym otwarcie ofert nastąpi  

w dniu 25.05.2022 r. o godz. 10:00. 

 

Wobec powyższego Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez zmianę Rozdziału VII 

SIWZ w ten sposób, że ust. 2 pkt 12 lit b otrzymuje brzmienie: 

 „b) w formie pisemnej w dwóch, trwale zamkniętych, umieszczonych jedna w drugiej 

kopertach, opisanych w sposób następujący: 

− na kopercie zewnętrznej umieścić wyłącznie nazwę postępowania tj.  

„Remont autobusu historycznego Jelcz 706 RTO, Znak sprawy 

520.261.2.36.2022.KK, dnia 25.05.2022 r., godz. 9:30” oraz „PROSZĘ NIE 

OTWIERAĆ PRZED DNIEM 25.05.2022 R. GODZ. 10:00”, 
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− na kopercie wewnętrznej oprócz nazwy postępowania podać dodatkowo imię 

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

 

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez zmianę Rozdziału VIII ust. 1 i ust. 6  

w następujący sposób: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

  „1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 

25.05.2022 r., do godz. 9 30 :  

1) w formie elektronicznej: za pośrednictwem Platformy pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/gait,  

2) w formie pisemnej: w siedzibie Zamawiającego przy ul. Jaśkowa Dolina 2,  

80-252 Gdańsk, pokój nr 19.” 

 

2) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie 

Zamawiającego za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku 

„odszyfruj oferty” oraz równolegle poprzez otworzenie kopert z ofertami 

złożonymi w wersji papierowej.“ 

 

Zmianie ulega Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), który otrzymuje 

brzmienie określone w Załączniku nr 1 do niniejszego pisma.  

 

Ww. zmiany zaznaczono w tekście na czerwono. 

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną część 

SIWZ, podczas sporządzania ofert.  

 

Treść pozostałych zapisów SIWZ pozostaje bez zmian. 

 

Załączniki: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

https://platformazakupowa.pl/pn/gait

