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WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI 

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w przetargu 

nieograniczonego sektorowego na „zakup i bieżnikowanie opon.” 

 

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 i 13  

Regulaminu – w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy z dnia 02.06.2022 r. o wyjaśnienie 

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

odpowiedzi i modyfikuje treść SIWZ: 

 

Pytanie 1: 

„Wnioskuję o zmianę w ,,części II" terminu wykonania zamówienia z 24 na 12 miesięcy. 

Z uwagi na rosnące koszty nośników energii, paliwa, transportu, półproduktów nie jest 

możliwe utrzymanie stałego kosztu usługi bieżnikowania w przeciwieństwie do ,,części I" 

gdzie można zakupić cały asortyment na magazyn.“ 

 

Odpowiedź 

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

w następujący sposób: 

1. Rozdział V otrzymuje brzmienie: 

„Termin realizacji zamówienia dla poszczególnych części: 

Część I –  2 lata od dnia zawarcia umowy.  

Część II – 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.“ 
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Zmianie ulega Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), która otrzymuje 

brzmienie określone w Załączniku nr 1 do niniejszego pisma oraz projekt umowy, który 

otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 2 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 i projektu umowy pozostaje bez zmian. 

 

Załączniki: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

2. Projekt umowy 


