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Nr post. 120/520/RR/2017                                                                                    Gdańsk, dn. 20.09.2017 

 

 
MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 
dot. przetargu nieograniczonego sektorowego na dostawę elementów tramwajów PESA typ 120/128 

NaG oraz rurki piasecznicy do tramwaju typu N8C 

 

 

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu, 

działając na podstawie Zarządzenia Nr 24/2017 Prezesa Zarządu z dnia 10.08.2017, Załącznik Nr 

3 Regulaminu Zamówień Publicznych Sektorowych Część B – § 17 ust. 13, Zamawiający dokonuje 

zmiany treści SIWZ w następującym zakresie: 

 

W rozdz. I – Opis przedmiotu zamówienia dodano ust. 1 pkt 6), który przyjmuje brzmienie: 
6) CZĘŚCI VI – styki osiowe uziemiające wraz z dokumentacją techniczno – ruchową do 

tramwaju typu: 

− NGD 99 – w ilości 20 sztuk, 

− NGT 6 – w ilości 10 sztuk, 

− 120 NaG – w ilości 20 sztuk. 

 

W rozdz. I – Opis przedmiotu zamówienia zmieniono ust. 2 pkt 4), który przyjmuje brzmienie: 
4) Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu dokumentacją techniczno – ruchową do 

CZĘŚCI I oraz CZĘŚĆI VI i załączy powyższą dokumentację do oferty cenowej jako 

integralną część. Ceny jednostkowe muszą zawierać koszty wykonania DTR składające się 

na realizację przedmiotu zamówienia. 

 
W rozdz. VI – Przygotowanie oferty zmieniono ust. 2 pkt 2), który przyjmuje brzmienie: 
2) Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych na CZĘŚĆ I, II, III, IV, V, VI. 
 
W Załączniku nr 1 – Oferta cenowa ust. 2 dodano CZĘŚĆ VI, który przyjmuje brzmienie: 

CZĘŚĆ VI: Dostawa uziemiających styków osiowych do tramwaju typu: 

a) NGD 99 

 

............................. zł netto za 1 szt. X 20 szt. = ……………..……………… zł netto 

b) NGT 6 

 

............................. zł netto za 1 szt. X 10 szt. = ……………..……………… zł netto 

c) 120 NaG  

 

............................. zł netto za 1 szt. X 20 szt. = ……………..……………… zł netto 
Suma (pozycja a+b+c): 
 
…….......................zł netto 
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............................. zł netto +……………..zł pod. VAT (……%) = ……………..……………… zł brutto 
 
 
brutto słownie: ........................……………………………………………………….……………………… 
 
 
producent: ……………………………………………… 
 
 
nazwa, która będzie wpisana do faktury VAT: …………………………………… 
 
 
gwarancja  w miesiącach: .......................................................................................................... 

 
UWAGA: 
Ceny jednostkowe muszą zawierać koszty wykonania dokumentacji technicznej składające się na 

realizację przedmiotu zamówienia. 
 
Jednostkowe ceny za dostawę czynności nie ulegną zmianie przez pierwszy rok trwania 
umowy zgodnie z ust. 3 SIWZ. 
 

Przedmiotowe odpowiedzi oraz zmiana SIWZ nie powoduje przesunięcia terminu składania 

ofert. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę, która stanowi integralną część 

SIWZ, podczas sporządzania ofert. Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia pozostaje bez zmian. 


