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Znak sprawy 520.261.1.1.2022.KK     Gdańsk, dnia 06.05.2022 r.

       

 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI 

SPECYFIKACJI WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podlegającym 

przepisom Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2021 r., 

poz. 1129, z późn. zm.) pn. „Modernizacja układów napędowych i sterowania, remont części 

mechanicznej oraz modernizacja systemu informacji pasażerskie monitoringu w 10 

tramwajach typu N8C-MF01” 

 

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

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, podlegającego przepisom ustawy  

z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1129 

z późn.zm.)  w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy z dnia 26.04.2022r. o modyfikacje treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia – dalej „SWZ“ – udziela następujących odpowiedzi, 

modyfikuje treść SWZ i przedłuża termin składania ofert: 

 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuszcza ze względu na trudną sytuację wynikającą z braków dostaw 

surowców i materiałów która powoduje wydłużenie czasu zgromadzenia części 

zamiennych, proponuję wydłużenie czasu wykonania zamówienia o okres zgromadzenia 

części zamiennych do wykonania modernizacji tramwajów typu N8C o 16 tygodni. 

 

Odpowiedź  

W odpowiedzi na pytania Wykonawców Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje treść SWZ 

w następujący sposób: 

1) Rozdział IV ust. 6 i ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
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„6. Wykonawca dostarczać będzie sukcesywnie do Zamawiającego tramwaje typu N8C-

MF01 po modernizacji układów, po remoncie mechanicznym i po modernizacji 

elektroniki pokładowej do odbioru końcowego z tym, że wszystkie zmodernizowane i 

wyremontowane tramwaje typu N8C-MF01 zostaną dostarczone Zamawiającemu nie 

później niż w terminie 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Szczegóły dotyczące 

poszczególnych etapów realizacji zawarto w postanowieniach umowy, stanowiących 

Załącznik nr 7 do niniejszego SWZ. 

7. Wykonawca dostarczy komputer serwisowy w terminie 45 dni kalendarzowych od 

dnia przekazania pierwszego tramwaju typu N8C-MF01 do modernizacji elektroniki 

pokładowej.“ 

 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający przedłuża termin składania ofert  

z 31.05.2022 r. na 10.06.2022 r., godz. 09:30. W związku z tym otwarcie ofert nastąpi  

w dniu 10.06.2022 r. o godz. 10:00. 

 

Wobec powyższego Zamawiający modyfikuje treść SWZ poprzez zmianę Rozdziału XIII  

ust. 1 i ust. 2 w następujący sposób: 

  „1. Ofertę należy złożyć do: 10.06.2022 r. godz. 9:30 

    2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2022 r. , godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, 

za pośrednictwem Platformy, poprzez kliknięcie przycisku "odszyfruj oferty".” 

 

Wobec powyższego Zamawiający modyfikuje treść SWZ poprzez zmianę Rozdziału XIV  

ust. 1 w następujący sposób: 

„1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 07.09.2022 r. Pierwszym dniem 

terminu jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.“ 

 

Zmianie ulega Załącznik nr 7 do SWZ (Projekt umowy), który otrzymuje brzmienie 

określone w Załączniku nr 2 do niniejszego pisma.  

 

Ww. zmiany zaznaczono w tekście na czerwono. 
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Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną część 

SWZ, podczas sporządzania ofert.  

 

Treść pozostałych zapisów SWZ pozostaje bez zmian. 

 

Załączniki: 

1. SWZ po modyfikacji  

2. Załącznik nr 7 do SWZ (Projekt umowy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


