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WYJAŚNIENIA TREŚCI 

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

Dot. przetargu nieograniczonego na „Dostawę samochodu osobowo-dostawczego typu 

kombivan”. 

 

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 Zamawiający dopuszcza pojazd wyposażony w manualną skrzynię biegów o 5 

przełożeniach do przodu i jednym wstecznym (łącznie 6)? 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający nie dopuszcza pojazdu o 5 przełożeniach do przodu. Zamawiający wymaga 

przekładnie o 6 przełożeniach do przodu. 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd wyposażony w autoalarm bez podwójnego 

ryglowania? 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający dopuszcza pojazd wyposażony w autoalarm bez podwójnego ryglowania. 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd, którego schowek pasażera nie jest zamykany na 

klucz? 

Odpowiedź 3: 

Zamawiający dopuszcza pojazd, którego schowek pasażera nie jest zamykany na klucz. 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd wyposażony w gniazdo 12V tylko na desce 

rozdzielczej - brak takowego gniazda w przestrzeni bagażowej? 

Odpowiedź 4: 

Zamawiający wymaga gniazda 12V w przestrzeni bagażowej. 

Pytanie 5: 

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd, którego szyby w tylnej części nadwozia będą 

przyciemnione pozafabrycznie? 

Odpowiedź 5: 

Zamawiający nie dopuści pojazdu w którym jakiekolwiek szyby zostaną przyciemnione 

pozafabrycznie. 
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Pytanie 6: 

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem "nagrzewnica elektryczna"? Chodzi o dodatkowy 

system ogrzewania postojowego? 

Odpowiedź 6: 

Nagrzewnica elektryczna uruchamiana ma być po uruchomieniu silnika.  W zależności 

od temperatury zewnętrznej lub wewnętrznej moduł sterujący uruchamia i decyduje          

z jaką mocą nagrzewnica ma działać. Nagrzewnica ma służyć skróceniu czasu ogrzania 

wnętrza niezależnie od temperatury silnika. 

Pytanie 7: 

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd, którego długość zewnętrzna wynosi 4403mm? 

Odpowiedź 7: 

Zamawiający nie dopuszcza pojazd, którego długość zewnętrzna wynosi 4403mm. 

Pytanie 8: 

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd, którego wysokość całkowita z relingami wynosi 

1874mm? 

Odpowiedź 8: 

Zamawiający nie dopuszcza pojazd, którego wysokość całkowita z relingami wynosi 

1874mm. 

Pytanie 9: 

W związku z panującą epidemią COVID-19 i zamknięciem większości fabryk pojazdów na 

terenie Europy, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji 

zamówienia do 180 dni? Jeżeli nie, proszę o wskazanie maksymalnie długiego terminu na 

realizację zadania, który będzie dłuższy aniżeli wskazane 120 dni w SIWZ. 

Odpowiedź 9: 

Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu na realizację zadania maksymalnie do 

150 dni. 

Pytanie 10: 

Czy zamawiający zezwala na silnik o pojemności do 2000cm3, moc 150KM? 

Odpowiedź 10: 

Zamawiający wyraża zgodę na pojazd z silnikiem do 2000 cm3 pojemności i mocy 150KM 

z jednoczesnym zachowaniem zapisów specyfikacji dotyczących norm emisji spalin oraz 

średniego zużycia paliwa wg WLTP. 

 

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. 

 

 


