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WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ  
 

 

 

Dot. przetargu nieograniczonego sektorowego na „Dostawę  15 sztuk nowych tramwajów 

niskopodłogowych, dwukierunkowych“. 

 

 

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

postępowaniu, informuje, że zgodnie z art. 38 ust 1 i 4 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2164 z późn. zmianami) w odpowiedzi na wniosek jednego 

z Wykonawców  o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących odpowiedzi i zmienia 

treść SIWZ: 

 

Pytanie nr 1 

Na podstawie art. 38  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 

zwracamy się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w ww. przetargu oraz wprowadzenie stosownych modyfikacji. 

1. SIWZ, część IV, pkt 2, ppkt 1) 

Wnosimy o ustalenie definicji tramwaju całkowicie niskopodłogowego w 

następującym brzmieniu: 

„Przez tramwaj całkowicie niskopodłogowy Zamawiający rozumie tramwaj, którego 

podłoga przeznaczona dla pasażerów na całej długości jest całkowicie płaska lub zmienia 

łagodnie (pochylenie nie większe niż 6 stopni, przy czym dopuszcza się pochylenie podłogi 

tramwaju zlokalizowanej pomiędzy kabiną motorniczego a najbliższą częścią 

nadwózkową nie większe niż 9 stopni) i bezstopniowo swoją wysokość, a ponadto spełnia 

warunek nieprzekraczania wysokości liczonej od pgs, określonej dla stref drzwiowych na 

360 mm, dla stref nad wózkami 480 mm i dla stref pozostałych 380 mm.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje treść SIWZ, w części IV pkt. 2 p-pkt. 1) zdanie : 

„Przez tramwaj niskopodłogowy Zamawiający rozumie tramwaj, którego podłoga 

przeznaczona dla pasażerów na całej długości jest całkowicie płaska a ponadto spełnia 

warunek nieprzekraczania wysokości liczonej od pgs określonej dla stref drzwiowych na 

360 mm.” 
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Przyjmuje brzmienie : 

„Przez tramwaj całkowicie niskopodłogowy Zamawiający rozumie tramwaj, którego 

podłoga przeznaczona dla pasażerów na całej długości jest całkowicie płaska lub zmienia 

łagodnie (pochylenie nie większe niż 6 stopni, przy czym dopuszcza się pochylenie podłogi 

tramwaju zlokalizowanej pomiędzy kabiną motorniczego a najbliższą częścią 

nadwózkową nie większe niż 9 stopni) i bezstopniowo swoją wysokość, a ponadto spełnia 

warunek nieprzekraczania wysokości liczonej od pgs, określonej dla stref drzwiowych na 

360 mm, dla stref nad wózkami 480 mm i dla stref pozostałych 380 mm.  

Definicja ta ma zastosowanie wyłącznie do SIWZ część IV, pkt 2 p-pkt 1.“  

 

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną cześć 

SIWZ, podczas sporządzania ofert.  

Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez 

zmian. 

 

 


