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Nr post. 15/520/MN/2018     Gdańsk, dnia 16.02.2018 r. 

 
II WYJAŚNIENIA TREŚCI 

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
 

Dot. przetargu nieograniczonego na „Dostawę trzech fabrycznie nowych  samochodów 

osobowych typu kombivan ”. 

 

Gdańskie Autobusy i Tramwaje 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 

Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących odpowiedzi: 

 
Pytanie 1: 
Czy dopuszczają Państwo samochód o pojemności silnika 1560 cm³ i mocy 120km ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną pojemność skokową silnika od 1560 cm³ 

do 2000 cm³ i mocy 120 KM.  

 

Pytanie 2: 
Czy dopuszczają Państwo samochód o łącznej pojemności zbiornika paliwa i zbiornika 

Adblue około 70 litrów ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną pojemność zbiornika paliwa i zbiornika 

Adblue do 70 litrów. 

 

Pytanie 3: 
W specyfikacji technicznej jest okręslenie regulacji kierownicy we wszystkich 

płaszczyznach co Państwo mają na myśli (regulacja jest góra dół i do siebie) ? 

Odpowiedź: 
Określenie „regulacji kierownicy we wszystkich płaszczyznach“ oznacza możliwość 

regulacji kierownicy w górę, w dół i do siebie. 

 

Pytanie 4: 
Czy dopuszczają Państwo długość pojazdu 4380 mm (któtszy o 2 cm) ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną długość pojazdu 4380 mm (któtszą o 2 

cm). 

 

Pytanie 5: 
Czy hamulce tylne mogą być bębnowe ? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie tylnych hamulów bębnowych. 

 

Pytanie 6: 
Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu samochody o długości 4390 mm i rozstawie 

2755 mm lub 4740 mm i rozstawie 3105 mm ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane wymiary samochodu - długość 4390 mm                

i rozstawi osi 2755 mm lub długość 4740 mm i rozstaw osi  3105 mm. 

 

Pytanie 7: 
Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu samochody z tylnymi fotelami dzielonymi 1/3 

do 2/3 składane i podnoszone do pionu ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiazanie: z tylnymi fotelami 

dzielonymi 1/3 do 2/3 składanymi i podnoszonymi do pionu. 

 

Pytanie 8: 
Czy Zamawiający określając przedmiot zamówienia – osobowy – ma na myśli 

homologację samochodu ? 

Samochody kombi-van występują zarówno z homologacja osobową jak i ciężarową. Czy 

typ homologacji ma dla Zamawiającego znaczenie? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby samochody posiadały homologację osobową.  

 

Pytanie 9: 
Czy Zamawiający dopuszcza samochód bez uchylnych szyb w drzwiach bocznych, a w 

zamian za to ze standardowo elektrycznie otwieranymi szybami ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany zamienne rozwiązanie sterowania szyb.  

 

Pytanie 10: 
Prosimy o doprecyzowania punktu „wzmocnienia w drzwiach“. Co Zamawiający 

dokładnie ma na myśli ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga „wzmocnienia w drzwiach“ tzn. takiej  konstrukcji drzwi pojazdu, 

która posiada  wzmocnioną odporność  na wypadek uderzenia bocznego. 

 
Pytanie 11: 
Czy Zamawiający zgadza się na oględziny samochodów przed wystawieniem faktury               

w siedzibie Wykonawcy, tj. przy ul. Potokowej 15 AC w Gdańsku ? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na oględziny samochodów przed wystawieniem faktury           

w siedzibie Wykonawcy. 

 
Pytanie 12: 
Czy Zamawiający dopuści pojazdy, które mają wycieraczkę szyby przedniej bez czujnika 

deszczu ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby wycieraczka przedniej szyby posiadała czujnik deszczu. 

 
Pytanie 13: 
Czy Zamawiający dopuści pojazdy bez licznika km dziennych ?  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na  pojazdy bez licznika km dziennych. 

 

Pytanie 14: 
Czy Zamawiający dopuści pojazdy bez przyciemnianych fabrycznie szyb ?  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na  pojazdy bez przyciemnianych fabrycznie szyb.  

 
Pytanie 15: 
Czy Zamawiający dopuści pojazdy z gwarancją na powłokę lakierniczą 2 lata ?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na  pojazdy z gwarancją na powłokę lakierniczą 2 lata. 

Zamawiający wymaga gwarancje wyszczególnione w SIWZ. 

 

Przedmiotowa zmiana nie powoduje zmiany terminu składania ofert. 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną 

część SIWZ, podczas sporządzania ofert.  

Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez 

zmian. 

 

 


