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INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI 
 

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
 
 
dot.: przetargu nieograniczonego  sektorowego na dostawę oraz montaż mebli metalowych i urządzeń 

warsztatowych 

 
 
         Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. jako zamawiający w niniejszym postępowaniu, 
działając na podstawie §17 ust. 13   Regulaminu Zamówień Publicznych Zakładu Komunikacji 
Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.,  dokonuje zmianę treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w następujacym zakresie: 

• Załacznik nr 7   
 

      -  poz. 21  przyjmuje brzmienie: 

21. STÓŁ WARSZTATOWY – 2 SZT. 
Parametry techniczne 
wymiary (szer. x wys. x gł.): 1650x890x850 mm 
konstrukcja spawana z profili stalowych, nośność 1000 kg 
wyposażenie: 
blat ze sklejki lakierowanej # 36 mm, z tyłu listwa ograniczająca 
pod blatem: 
z lewej strony moduł D - 2 szuflady 173x386x450 mm, 1 szuflada 261x386x450 mm 
z prawej strony moduł A - drzwi duże 382x615 mm, w środku półka OC whaczana 
kolor: konstrukcja - popielaty (RAL 7035), fronty - niebieski (RAL 5015) 

 

- poz. 24 przyjmuje brzmienie: 

24. BIURKO WARSZTATOWE- 1 SZT. 
Parametry techniczne 
wymiary (szer. x wys. x gł.): 2300x760x60 mm 
konstrukcja spawana z profili stalowych 
wyposażenie: 
blat z płyty laminowanej # 28 mm w kolorze buk, z prawej strony otwór na przewody 
pod blatem: 
z lewej strony moduł  D - 2 szuflady 173x386x450 mm, 1 szuflada 261x386x450 mm 
z prawej strony moduł A  - drzwi duże 382x615 mm, w środku półka OC whaczana 
pomiędzy modułami wysuwana półka na klawiaturę z płyty laminowa, szer. 700 mm 
kolor: konstrukcja - popielaty (RAL 7035), fronty - niebieski (RAL 5015); 
 
 
- poz. 25 przyjmuje brzmienie: 

25. BIURKO WARSZTATOWE – 2 SZT.                                                                                  
Parametry techniczne 
wymiary (szer. x wys. x gł.): 1600x760x60 mm 
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konstrukcja spawana z profili stalowych 
wyposażenie: 
blat z płyty laminowanej # 28 mm w kolorze buk, z prawej strony otwór na przewody 
pod blatem: 
z lewej strony moduł D - 2 szuflady 173x386x450 mm, 1 szuflada 261x386x450 mm 
z prawej strony moduł  A- drzwi duże 382x615 mm, w środku półka OC whaczana 
pomiędzy modułami wysuwana półka na klawiaturę z płyty laminowanej, szer. 450 mm 
kolor: konstrukcja - popielaty (RAL 7035), fronty - niebieski (RAL 5015) 

 

 

- poz. 46 przyjmuje brzmienie: 

 

 
    46. ALUMINIOWA WCIĄGARKA BRAMOWA wraz z wciągnikiem ręcznym  łańcuchowym                  

- 1 SZT.  
 

1) Wciągarka aluminiowa Q=2000 kg H=1500-2100 mm L=2500 mm 
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2) Wciągnik ręczny łańcuchowy WRLT-2, 0T Q=2000 kg, Hp=3000 mm 

 

 

-  poz. 47 przyjmuje brzmienie: 
 

47. MONTAŻ ALUMINIOWEJ WCIĄGARKI BRAMOWEJ  wraz z wciągnikiem ręcznym  

łańcuchowym - 1 SZT.  
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• Załacznik nr 1  „Oferta cenowa“:   
 

-  poz. 46  przyjmuje brzmienie: 
 
 

46. ALUMINIOWA WCIĄGARKA BRAMOWA  
        wraz z wciągnikiem ręcznym  łańcuchowym - 1 SZT.  

 
....................................zł   za  1szt.  netto    =...................................zł netto  

 
               nazwa producenta:  ....................................................... 
                nazwa handlowa:     ....................................................... 
                gwarancja:          ....................................................... 

 
 

- poz. 50  przyjmuje brzmienie: 
 
            50. Koszt montażu  wciągarki bramowej  wraz z wciągnikiem ręcznym  łańcuchowym   

poz.46 z dostawy  
 
                 za całość :                ………………  zł netto 
 
 
 
 
              Informujemy również, że  Załącznik nr 4 „Opis przedmiotu zamówienia“  uzupełniono 
o zapis: 
 
„U W A G A ! 
 

Poz. 22, 23, część regałów magazynowych (poz. 3), oraz część asortymentu wymienionego w 
poz. 5, 6 będzie zlokalizowana na pierwszym piętrze. (konieczność wniesienia oraz zmontowania 
w docelowej lokalizacji)“. 
 
 
W załączeniu: 

1. formularz  „Oferty cenowej“   po modyfikacji. 
 
 
 
 
Przedmiotowa zmiana nie powoduje zmiany terminu składania ofert. 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną cześć 
SIWZ, podczas sporządzania ofert.  

Pozostała treść zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. 

 

 
 
 
 
 


