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II WYJAŚNIENIA TREŚCI 

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

Dot. przetargu nieograniczonego na „Dostawę samochodu dostawczego typu furgon       

do obsługi Pogotowia Technicznego”. 

 

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: 

 

Pytanie 1: 

Czy zaakceptują Państwo pojazd z silnikiem o pojemności 1995 cm3 spełniający 

wymagania pod względem mocy, zużycia paliwa i EURO 6. 

 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie pojazdu z silnikiem o pojemności 1995 cm3 

spełniający wymagania pod względem mocy, zużycia paliwa i EURO 6. 

 

Pytanie 2: 

Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu samochód z klimatyzacją 

manualną ? 

 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający wymaga zaoferowania samochodu z klimatyzacją w pełni automatyczną. 

 

Pytanie 3: 

W Jaki sposób ma być ta szyba podgrzewana? 

 

Odpowiedź 3: 

Przednia szyba ogrzewana elektrycznie poprzez specjalne nitki umieszczone w szybie 

czołowej (podobnie jak tylna w pojazdach osobowych), ale dopuszczamy też grzanie 

przez dodatkową grzałkę elektryczną umieszczoną w nawiewie na przednią szybę, 

uruchamianą prze włączenie specjalnego trybu nadmuchu. 
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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. 

 

 


