
 

 
 

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. | ul. Jaśkowa Dolina 2 | 80-252 Gdańsk 
 

tel. 58 341 00 21-23 | gait@gait.pl | www.gait.pl 
 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
 

pod numerem KRS 0000186615 | kapitał zakładowy 69 171 000 zł  | NIP 2040000711 | Regon 192993561 

 
Nr post. 18/520/MN/2019     Gdańsk, dnia 25.06.2019 r. 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI 
SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 
Dot. przetargu nieograniczonego na „Dostawę podnośników kolumnowych 
tramwajowych”. 
 

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. jako Zamawiający w niniejszym 
postępowaniu, działając na podstawie § 17 ust. 7 Regulaminu Zamówień Publicznych 
Gdańskich Autobusów i Tramwjów Sp. z o.o., w odpowiedzi na wnioski Wykonawców        
o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących odpowiedzi: 
 
Czy akceptują Państwo nasze następujące rozwiązania dotyczące poszczególnych 
zapisów w dziale „Opis przedmiotu zamówienia” w punkcie 2.2 oraz 2.3: 
 
Pytanie 1: 
2.2) b) czas podnoszenia 94 s 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza maksymalny czas podnoszenia do 180 s. 
 
Pytanie 2: 
2.2) d) wymiar elementu podejmującego zależy od typu tramwaju, niektóre tramwaje 
mają ograniczniki w punktach podporu a inne, ja np. Pesa posiadają beli podporowe. Ze 
względu na zachowanie najbezpieczniejszych warunków podnoszenia proponujemy 
dedykowany wymienny  adapter dla Pesy 110x100 a w przypadku w przypadku innych 
tramwajów wymienny adapter 150x150 (w załączeniu w rysunki podnośnika                       
z wymiennymi adapterami) 
Odpowiedź: 
W dotychczas używanych systemach podnośników posiadamy elementy podejmujące           
z łożem (kowadłem) uniwersalnym – bez dedykacji konkretnym typom wagonów. 
Minimalne wymiary punktu podparcia wynoszą w naszym przypadku 125x125 mm 
(wagony Duewag N8C). Podjęcie wagonu następuje bezpośrednio przez punkty podporu 
pudła. 
 
 
 
Pytanie 3: 
2.2) e) nakładka profilowana przy takich tonażach nie jest konieczna  
Odpowiedź: 
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Zamawiający rezygnuje z wymogu parametru dostawy kolumn podnośnikowych 
z nakładkami profilowanymi i usuwa z SIWZ z podpunktu 2. cały zapis litery e).   
 
Pytanie 4: 
2.2) i) mechanizm przesuwu poprzecznego jest konieczny przy krótkich elementach 
podejmujących. Nasze elementy podejmujące nie potrzebują przesuwu poprzecznego, 
gdyż są długie i kończą się aż 50 mm przed końcową linią nóg podnośnika 
Odpowiedź: 
Aktualnie używany przez Zamawiającego system podnośników wyposażony jest przesuw 
łoża elementu podejmującego. Warunki lokalowe hali posiadają ograniczenia, a ponadto 
specyfika konstrukcyjna wagonów tramwajowych niektórych typów powoduje różnice                      
w osiowości podłużnej punktów podparcia. Różnice te na stanowisku warsztatowym 
regulowane są dzięki możliwości korekty łoża ustawionej wstępnie kolumnie. Nasze 
podnośniki winny być wyposażone w możliwość przesuwu – podtrzymujemy zapis. 
 
Pytanie 5: 
2.2) k) moc silnika 3 kW 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza moc silnika każdej kolumny o mocy od 2.2 kW do 3 kW. 
 
Pytanie 6: 
2.2) l) soft start występuje naturalnie w przypadku podnośników hydraulicznych i jest to 
związane z powolnym wytworzeniem ciśnienia hydraulicznego przy otwarciu zaworu 
Odpowiedź: 
Postępowanie dotyczy podnośników elektrycznych (all-electric) i nie mają tu miejsca 
rozwiązania „soft start”. 
 
Pytanie 7: 
2.2) p) sterowanie radiowe 868 MHz – im większa częstotliwość tym mniejsze ryzyko 
jakichkolwiek zakłóceń 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną pojemność zbiornika paliwa                       
o pojemności 53 l. 
 
Pytanie 8: 
2.2) r) precyzyjna synchronizacja – w naszym przypadku jest to czytanie danych w ciągły 
sposób liniowy poprzez elektroniczny przetwornik drogi, jest to rozwiązanie lepsze od 
czytania danych w sposób krokowy 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną precyzyjną synchronizację pracy zespołu 
podnośników. 
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Pytanie 9: 
2.2) u) waga kolumny 615-635 kg w zależności od wagi adapterów, nasze podnośniki 
posiadają hydrauliczne wózki paletowe i waga nie ma decydującego wpływu na 
sterowalność i mobilność kolumn 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną wagę kolumny od 520 do 635 kg. 
 
Pytanie 10: 
2.3) b) zastosowanie siłowników z cylindrami wewnętrznymi tzn. nie potrzebują one 
dodatkowej osłony,  gdyż kołnierz zewnętrznego  cylindra jest już osłoną i przy jego 
jakimkolwiek uszkodzeniu nie spowoduje to utraty długotrwałej żywotności 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane siłowniki z cylindrami wewnętrznymi. 
 
Wspomniane wyżej warunki lokalowe hali naprawczej (szerokość pomiędzy osiami 
torów) wymagają urządzeń o odpowiedniej szerokości (aktualne zawierają się w 
przedziale 1000-1100 mm) dlatego, widzielibyśmy konstrukcje z akumulatorami 
zamontowanymi na bocznej ścianie kolumny. Pozwoli to na zachowanie drogi 
komunikacyjnej pomiędzy sąsiadującymi stanowiskami naprawczymi tramwajów. 
 
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. 

 
 


