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WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI 

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  

 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego sektorowego na „Dostawa pantografów firmy Stemmann i części zamiennych 

do tramwajów typu: 128NG, 120NaG, N8C, NGD99, NGT6” 

 

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

prowadzonym w trybie przetargu niograniczonego 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 Wykonawców z dnia 06.06.2022r. o wyjaśnienie treści 

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

odpowiedzi, modyfikuje treść SIWZ : 

 

Pytanie 1: 

Prosimy o zmianę wysokości łącznej kary umownej za opóźnienia w dostawie, określonej 

w § 10 pkt. 1b) projektu umowy z obecnych 20% wartości brutto umowy na 15% wartości 

brutto umowy. 

 

Odpowiedź : 

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający infromuje, że wyraża zgodę i 

modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:  

1) Rozdział XV ust. 2 pkt. 1 lit. b) SIWZ otrzymuje brzmienie: 

        „ 2. Kary umowne  

1) Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w przypadku:  

a) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 20% wartości brutto umowy,  



 
 

 
 

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. | ul. Jaśkowa Dolina 2 | 80-252 Gdańsk 
 

tel. 58 341 00 21-23 | gait@gait.pl | www.gait.pl 
 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
 

pod numerem KRS 0000186615 | kapitał zakładowy 69 171 000 zł  | NIP 2040000711 | Regon 192993561 

 

b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w określonym w umowie terminie – 

w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 15% 

wartości brutto umowy,“ 

 

 

Zmianie ulega Załącznik nr 5 do SIWZ (Projekt umowy), który otrzymuje brzmienie 

określone w Załączniku nr 1 do niniejszego pisma.  

 

Ww. zmiany zaznaczono w tekście kolorem czerwonym. 

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną część 

SIWZ, podczas sporządzania ofert.  

 

Treść pozostałych zapisów SIWZ pozostaje bez zmian. 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 5 do SIWZ (Projekt umowy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


