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MODYFIKACJA TREŚCI 

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego sektorowego na „Zakup i dostawa urządzeń biurowych oraz systemu 

wydruku centralnego wraz z serwisem.” 

 

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.13 i 15 Regulaminu 

– w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy z dnia 04.05.2022r. o zmianę terminu składania 

ofert i  modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dalej „SIWZ“ – 

udziela następujących odpowiedzi, modyfikuje treść SIWZ i przedłuża termin składania 

ofert: 

Pytanie 1: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o tydzień. 

Swoją prośbę motywujemy faktem, iż pragniemy przygotować rzetelną i kompletną 

ofertę. Przypadające w okresie przygotowania ofert święta majowe oraz obecnie panująca 

sytuacja na świecie, związana z kolejną falą pandemii COVID19, powodują trudności w 

uzyskaniu niezbędnych informacji o dostępności oraz wycenie urządzeń, które 

chcielibyśmy zaoferować w przedmiotowym postępowaniu. Przesunięcie ofert o tydzień 

pozwoli potencjalnym oferentom na przygotowanie rzetelnych ofert, co jest niewątpliwie 

w interesie Państwa organizacji. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie prośby. 

Odpowiedź:  
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Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert i modyfikuje treść SIWZ 

sposób określony poniżej. 

 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert z 10.05.2022 r. na 17.05.2022 r., godz. 

09:30. W związku z tym otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2022 r. o godz. 10:30. 

 

Wobec powyższego Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez zmianę Rozdziału VIII 

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. „Zakup i 

dostawa urządzeń biurowych oraz systemu wydruku centralnego wraz z serwisem ”, 

znak sprawy 520.261.2.17.2022.IGC, dnia 17 maja 2022 r. godz. 09:30” oraz „PROSZĘ 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 17 MAJA 2022 R. GODZ. 10:30” 

- na kopercie zewnętrznej oprócz nazwy postępowania podać dodatkowo imię  

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

 

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

w następujący sposób: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

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

17.05.2022 r., do godz. 9:30 :  

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

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

albo  

1) 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 17.05.2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie 

Zamawiającego, za pośrednictwem Platformy, poprzez kliknięcie przycisku „odszyfruj 

oferty” oraz równolegle poprzez otworzenie kopert z ofertami złożonymi w formie 

pisemnej.“ 

 

 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/gait


 

 
 

 

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 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną część 

SIWZ, podczas sporządzania ofert.  

 

Treść pozostałych zapisów SIWZ pozostaje bez zmian. 

 

 

 


