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Nr post. 36/520/MN/2017      Gdańsk, dnia 21.03.2017 r. 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI 

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
 

Dot. „Serwisowanie, konserwacje i naprawy urządzeń klimatyzacji w autobusach komunikacji 
miejskiej“. 
 

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o. o. jako Zamawiający w niniejszym 
postępowaniu, działając na podstawie §17 ust. 7 Regulaminu Zamówień Publicznych 
Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gdańsku, w odpowiedzi na wnioski Wykonawcy    
o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących odpowiedzi: 
 
Pytanie 1: 
Czynności serwisowe określone jako: „cena wykonania sprawdzenia szczelności                           
i wstępnego osuszenia układu suchym azotem, a następnie próżniowego osuszenia układu              
i napełnienia czynnikiem chłodniczym klimatyzacji”, czy to jest pełen zakres czynności 
serwisowych? Należałoby uwzględnić, a nie znalazłem, np: ściągnięcie czynnika 
chłodniczego i jego ujtylizację, wymianę mat, czyszczenie wymienników ciepła, sprawdzenie 
wentylatorów dławice sprzęgła, wymiana oleju w sprężarce i wiele innych czynności 
serwisowych niezbędnych do wykonania przy przeglądzie, a nie ujęte w zestawieniu. 
 
Odpowiedź: 
Należy dostosować się do zapisów SIWZ - wycena czynności posłuży tylko do oceny oferty. 
 
Pytanie 2: 
Czy sprawdzenie szczelności ma być wykonane azotem? Jakiej klasy azot ma być użyty 
przy osuszaniu i czy jest jego cena jest uwzględniona w punkcie Cs? 
 
Odpowiedź: 
Należy przewidzieć azot klasy zalecanej przez producenta urządzenia klimatyzacyjnego 
określonego w SIWZ. 
 
Pytanie 3: 
Co oznacza zwrot „ sprzęgło dedykowane” do danego typu sprężarki? Czy chodzi o 
fabryczny zestaw sprzęgła do konkretnego typu sprężarki, czy może być uwzględniony 
zamiennik przeznaczony do pracy z daną sprężarką? 
 
Odpowiedź: 
Należy uwzględnić sprzęgło dedykowane przez producenta sprężarki klimatyzacji. 
 
Pytanie 4: 
W zestawieniu są punkty określające ceny za dany produkt, czy w zakresie umowy jest 
TYLKO dostarczenie danej części zamiennej, czy do ceny części należy doliczyć koszt 
wymiany/ montażu, uruchomienia układu. 
 
Odpowiedź: 
Należy dostosować się do zapisów SIWZ - ceny oferowanych częsci posłużą do oceny oferty 
i w dalszej konsekwencji będą stosowane w realizacji umowy. 
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Pytanie 5: 
Odnoście Oferty cenowej, załącznik nr 1 Podpunkt 9.10.(wentylator parownika części 
pasażerskiej przedniej).  
Czy ten podpunkt nie jest pomyłką ? MAN NL 273/283 jest pojazdem 12 m o jednej części 
pasażerskiej a parowniki znajdują sie na dachu klimatyzacji. 
Proszę o odpowiedz. 
 
Odpowiedź: 
Z treści SIWZ Załącznik 1. należy usunąć zapis ppkt.9.10 - został użyty omyłkowo (nie 
występuje w poj. 12m.) 
 


