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ZAPYTANIE I WYJAŚNIENIE TREŚCI 
SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ (SP) 

 

ZAMAWIAJĄCY: 
Tramwaje Szczecińskie Sp. z o. o.  

   z siedzibą przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin 
PROWADZĄC PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY 

na realizację zamówienia sektorowego  

o wartości poniżej 428 000 euro 

pn.: 
 

„Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową techniczną i wyposażeniem  

na potrzeby Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie” 

 

Sprawa nr 3/ZS/DZ/2021 

 
działając zgodnie z § 54 ust. 2, Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Tramwaje Szczecińskie 

Sp. z o.o. w Szczecinie (dalej Regulaminu), stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/DZ/2021 

Prezesa Zarządu Spółki Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie z dnia 

1 marca 2021 r., przekazuje wykonawcom treść zapytań, jakie wpłynęły w związku  

z powyższym postępowaniem wraz z następującymi wyjaśnieniami: 

Zapytanie I o treści: 

 

„Dzień dobry, 

Poniżej przesyłam pytania do postępowania na dostawę samochodu ciężarowego z zabudową techniczną  

i wyposażeniem. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia: 

1. Czy Zamawiający dopuści pojazd o długości 5986 mm?  

2. Czy Zamawiający dopuści wlew paliwa zabezpieczony poprzez zamknięcie drzwi, bez możliwości 

plombowania wlewu?” 

Zamawiający wyjaśnia: 

 

Ad. 1.  

Zamawiający nie dopuszcza pojazdu o długości 5986 mm. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ujętym  

w SP w rozdz. XIX pkt 3 (tabela), długość pojazdu winna wynosić od 4700 do 5700 mm. 

Ad. 2.  

 

Tak. Zamawiający dopuszcza taką możliwość. Zamawiający dokona modyfikacji treści SP w tym zakresie.  
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Zapytanie II o treści: 

 
„Szanowni Państwo, 

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania dla zadania pn. „Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową 

techniczną i wyposażeniem na potrzeby Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie” zwracam się  

z następującym pytaniem dotyczącym treści SP: 

1. Czy Zamawiający dopuści pojazd o długości 5932 mm?” 

          

Zamawiający wyjaśnia: 

Ad. 1.  

Zamawiający nie dopuszcza pojazdu o długości 5932 mm. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ujętym  

w SP w rozdz. XIX pkt 3 (tabela), długość pojazdu winna wynosić od 4700 do 5700 mm. 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 PREZES ZARZĄDU 

 
 Krystian Wawrzyniak 


