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WYJAŚNIENIA TREŚCI 
SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 
Dot. przetargu nieograniczonego na „Dostawę pojazdów do obsługi Wydziału Torów             
i Sieci”. 
 

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: 
 
Pytania: 
 
Dotyczy Części I 
1. Czy Zamawiający dopuści pojazd o długości zewnętrznej w granicach 4705 mm?  
2. Czy Zamawiający dopuści pojazd o szerokości bez lusterek 1829 mm z lusterkami 

2138 mm? 
3. Czy Zamawiający dopuści pojazd w kolorze białym? 
4. Czy Zamawiający dopuści pojazd oklejony folią ochronną w kolorze RAL 2011?  
5. Czy Zamawiający dopuści pojazd z halogenowymi światłami do jazdy dziennej? 
6. Czy Zamawiający dopuści pojazd z drzwiami bocznymi odsuwanymi tylko z prawej 

strony? 
7. Czy Zamawiający dopuści pojazd 2 osobowy z pojedynczym fotelem pasażera? 
8. Czy Zamawiający dopuści pojazd z tapicerką materiałową? 
9. Czy Zamawiający dopuści fabryczny radioodtwarzacz z mp3 wraz z głośnikami + 

sterowanie przy kierownicy ale bez CD? 
10. Czy Zamawiający dopuści 2 letnią gwarancję na powłokę lakierniczą? 
11. Czy Zamawiający dopuści 120 dniowy termin realizacji zamówienia? 
12. Czy Zamawiający przesunie termin składania ofert na 11.09.2019 r.? 
 
 
Odpowiedzi: 
 
Dotyczy Części I 
1. Zamawiający dopuści pojazd o długości zewnętrznej minimum 4705 mm. 
2. Zamawiający dopuści pojazd o szerokości bez lusterek 1829 mm z lusterkami 2138 

mm. 
3. Zamawiający nie dopuści pojazdu w kolorze białym. 
4. Zamawiający dopuści pojazd oklejony folią ochronną w kolorze RAL 2011. 
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5. Zamawiający dopuści pojazd z halogenowymi światłami do jazdy dziennej. 
6. Zamawiający nie dopuści pojazd z drzwiami bocznymi odsuwanymi tylko z prawej 

strony a wymaga drzwi boczne odsuwane z prawej i lewej strony. 
7. Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ i wymaga przednie dwa siedzenia:  kierowcy 

i pasażera. 
8. Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ i wymaga tapicerkę siedzeń z eco skóry. 
9. Zamawiający dopuści fabryczny radioodtwarzacz z mp3 wraz z głośnikami + 

sterowanie przy kierownicy ale bez CD. 
10. Zamawiający dopuści 2 letnią gwarancję na powłokę lakierniczą. 
11. Zamawiający dopuści 120 dniowy termin realizacji zamówienia. 
12. Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert                         

i podtrzymuje termin składania ofert do 05.09.2019 do godz. 9:30. 
 
Pytania: 
 
Dla Części II 
Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści szerokość pojazdu na zewnątrz w granicach 1500- 
1804mm? 
Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści brak poduszki chroniącej kolana kierowcy? 
 
Odpowiedzi: 
 
Dla Części II 
1. Zamawiający dopuści szerokość pojazdu na zewnątrz w granicach 1500- 1804mm. 
2. Zamawiający dopuści brak poduszki chroniącej kolana kierowcy. 
 


