
Chorzów, 03.02.2015 r. 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego -  nr sprawy: ZUR/1/2015. 

 

W związku z pytaniami Wykonawcy do postępowania sektorowego prowadzonego  

w formie przetargu pisemnego pn.: „Dostawa siedzeń oraz foteli motorniczego do 12 wagonów 

105Na i 3 wagonów 116Nd” – nr sprawy: ZUR/1/2015, wyjaśniam: 

 

Pytanie 1:  

Czy fotele motorniczego powinny posiadać podgrzewanie w postaci mat grzewczych? 

 

Odpowiedź:  

Przedmiot zamówienia nie wymaga posiadania mat grzewczych. 

 

Pytanie 2:  

Czy tłumiki drgań w fotelach motorniczego powinny być hydrauliczne czy gazowe? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga tłumików drgań hydraulicznych i gazowych, może być zastosowane 

tłumienie drgań mechaniczne. 

 

Pytanie 3: 

Ponieważ dopiero zaczynamy sprzedaż siedzeń pasażerskich czy jest możliwość dostarczenia 

referencji od odbiorców jedynie na fotele motorniczego?  Ewentualnie podzielenie przetargu na 

osobne zadanie dostarczenia foteli motorniczego na co posiadamy wiele pozytywnych recenzji 

zadowolonych klientów ceną i jakością foteli marki ISRI. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza składania referencji częściowych, tj. jedynie na 

fotele motorniczego.  

Zgodnie z wymogiem Rozdziału 3 SIWZ Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy 

– w tym okresie wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie siedzeń 

pasażerskich oraz co najmniej trzy zamówienia polegające na dostawie foteli motorniczego 

stosowanych w wagonach tramwajowych na potwierdzenie czego musi złożyć wykaz 

wykonanych dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane 

należycie. 

Zamawiający podtrzymuje zapis Rozdziału 1 pkt 3 SIWZ, tj. nie podzielił zamówienia na 

części i nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

 

Pytanie 4: 

Nie prowadzimy też produkcji dodatkowcych elementów mocujących fotele pasażerskie stąd też 

zwracamy się uprzejmie z prośbą o wydzielenie tego jako osobne zadanie lub też zupełnie osobny 

przetarg.  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapis Rozdziału 1 pkt 3 SIWZ, tj. nie podzielił zamówienia na 

części i nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Wykonanie zamówienia musi być wykonane kompleksowo tj. w całości zarówno dla foteli 

motorniczego jak i siedzeń pasażerskich, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia. 

 

 
 

 


