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ZMIANA TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 
Dot. Przetarg nieograniczony sektorowy 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 z późn. zmianami) zmienia treść SIWZ: 

 
1. W Załączniku nr 8 do SIWZ – Wymagania techniczne autobusu miejskiego 

wielkopojemnego, w rozdz. II. Wymagania użytkowe: 

ust. 2 pkt 2.6, 

było:  Zagospodarowanie wnętrza autobusu winno uwzględniać 

potrzeby wszystkich pasażerów, także na wózkach 

inwalidzkich, z wózkami dziecięcymi (na wysokości II drzwi 

miejsce na wózek dziecięcy lub wózek inwalidzki o 

wymiarach nie mniejszych niż 2600x700 mm z 

obowiązkowym mocowaniem pasażera na wózku 

inwalidzkim umożliwiający jego bezpieczny przejazd oraz 

miejsce na wózek dziecięcy na wysokości III drzwi) i 

pasażerów z bagażem podręcznym. Jako miejsce na bagaż 

podręczny powinny być wykorzystane dostępne, ale 

niewykorzystane funkcjonalnie miejsca na nadkolach, 

zabudowach, wnękach, przestrzeniach podsufitowych. 

po zmianie:   Zagospodarowanie wnętrza autobusu winno uwzględniać 

potrzeby wszystkich pasażerów, także na wózkach 

inwalidzkich, z wózkami dziecięcymi (na wysokości II drzwi 

miejsce na wózek dziecięcy lub wózek inwalidzki o 

wymiarach nie mniejszych niż 2600x700 mm z 

obowiązkowym mocowaniem pasażera na wózku 

inwalidzkim umożliwiający jego bezpieczny przejazd oraz 

miejsce na wózek dziecięcy lub dwa rowery z możliwością 
ich umocowania pasami do poręczy bocznych na 
wysokości III drzwi) i pasażerów z bagażem podręcznym. 

Jako miejsce na bagaż podręczny powinny być wykorzystane 

dostępne, ale niewykorzystane funkcjonalnie miejsca na 

nadkolach, zabudowach, wnękach, przestrzeniach 

podsufitowych. 
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2. W Załączniku nr 8 do SIWZ – Wymagania techniczne autobusu miejskiego 

wielkopojemnego, w rozdz. II. Wymagania użytkowe, ust. 2: 

anulowaniu ulega pkt 2.7 o treści: „Na ścianie naprzeciwko III drzwi zamontować 3 

wieszaki na rowery.” . 

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną 

cześć SIWZ, podczas sporządzania ofert.  

 

Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez 

zmian.  

 


