Nr post. 81/520/AM/2019

Gdańsk, dnia 13.08.2019 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego sektorowego na dostawę pojazdu dwudrogowego
asenizacyjnego wielofunkcyjnego.

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o., jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu,
informuje, że zgodnie z §17 ust. 8 Regulaminu Zamówień Publicznych Sektorowych Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o. w Gdańsku, w odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następującej odpowiedzi:
Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuszcza określenie parametrów w oferowanym pojeździe z podaniem
tolerancji ± (mm, kg, l)?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuszcza wydzielenie części pojemności zbiornika na zasilanie urządzenia do mycia infrastruktury torowej?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie 3:
Czy Zamawiający dopuszcza sterowanie hydrauliczne listwy zraszającej?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie 4:
Czy Zamawiający wymaga wyposażenia pojazdu w osobny zbiornik na nieczystości lub
przedzielenia zbiornika głównego na dwie niezależne części do transportu wody czystej
i nieczystości? Naszym zdaniem pojazd powinien być wyposażony w dwa niezależne zbiorniki o mniejszej pojemności lub zbiornik dzielony, gdyż przewożenie nieczystości w zbiorniku przeznaczonym na wodę czystą będzie się wiązało z koniecznością dokładnego
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czyszczenia wnętrza zbiornika po każdym użyciu oraz może spowodować zapychanie dysz
układu ciśnieniowego.
Odpowiedź:
Tak.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną
część SIWZ, podczas sporządzania ofert.
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