Gdańsk, 09.02.2018r.
nr post.: 11/520/DM/2018

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dot. przetargu nieograniczonego sektorowego na „dostawę autobusów standardowych, wielkopojemnych
oraz autobusów typu midi dla Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.

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 2017r.
poz. 1579 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek jednego z Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ,
udziela następującej odpowiedzi oraz zmienia treść SIWZ:
Pytanie nr 1
„Załącznik nr 7 i 8 do SIWZ, II. Wymagania uzytkowe, 4. Skrzynia biegów.
Proszę o potwierdzenie, że warunek elektroniki sterującej zintegrowanej z automatyczną skrzynią biegów
zostanie spełniony, jezeli integracja będzie miała miejsce zarówno na drodze elektronicznej (parowanie
urządzeń) lub mechanicznej (umieszczenie sterownika na obudowie)“.
Odpowiedź:
Zamawiający uzna warunek zintegrowania elektroniki sterującej zarówno na drodze integracji
elektronicznej- parowanie urządzeń jak i mechanicznej tj. umieszczenie sterownika na skrzyni
biegów.

Infrormjemy również, że zmienia się treść SIWZ:
1. W załączniku nr 7 , 8, 9 do SIWZ Wymagania techniczne:
Ust. II pkt.1 Kabina kierowcy, dodano:
•

pkt. 1.17, który przyjmuje brzmienie:
„Na desce rozdzielczej termometr cyfrowy zapewniający odczyt temperatury
wewnętrznej i zewnętrznej”.

2. W załączniku nr 7, nr 9 do SIWZ Wymagania techniczne:
Ust. II pkt. 2 Przedział pasażerski, dodano:
• Pkt. 2.11, który przyjmuje brzmienie:
„Nad II i III drzwiami zamontować okrągłe kontr – lusterka zapewniające
widoczność w przestrzeni dla wózków i strefy niewidocznej”.
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3. W załączniku nr 8 do SIWZ Wymagania techniczne:
Ust. II pkt. 2 Przedział pasażerski, dodano:
• Pkt. 2.13, który przyjmuje brzmienie:
„Nad II i III drzwiami zamontować okrągłe kontr – lusterka zapewniające
widoczność w przestrzeni dla wózków i strefy niewidocznej”.

Przedmiotowa zmiana nie powoduje zmiany terminu składania ofert.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną cześć SIWZ,
podczas sporządzania ofert.
Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.
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