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Nr post. 61/520/AS/2019                   Gdańsk, dnia 28.06.2019 r. 
       
 
 

MODYFIKACJA TREŚCI 
SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 
Dot. przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż bram w hali Zajezdni 
Tramwajowej Gdańsk Nowy Port”. 
 

Na podstawie  § 17 ust.13  Regulaminu Zamówień Publicznych Sektorowych Część B 
stanowiącego Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2017 Prezesa Gdańskich Autobusów              
i Tramwajów Sp. z o. o.  z dnia 10.08.2017 r. Zamawiający dokonuje zmiany treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w następującym zakresie: 

w rozdz. I.  Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Zamawiający wykreśla w ust. 1 słowo „szybkobieżnych“; 

2. Zamawiający wykreśla w ust. 1 pkt 1) słowo „szybkobieżne“; 

3. W ust. 1 pkt 1 c) na końcu akapitu dodaje się „oraz spełniać warunki określone normą 

PN-EN 13241”; 

4. W ust. 1 pkt 1)  Zamawiający dodaje następujące podpunkty, oznaczone kolejnymi 
literami alfabetu: 

j) przeszklenie skrzydeł bram zgodnie z załączonym rysunkiem (do celów oceny 
składanych ofert). Ostateczny kształt, wykonanie, rozmieszczenie, procent 
przeszklenia powierzchni - do uzgodnienia z konserwatorem zabytków.  

k) czas otwierania skrzydeł – max 13 sekund. 

l) współczynnik cieplny U – 1,3 W/m²K lub niższy 

m) sztywność materiału – odporność na parcie wiatru – klasa IV 

n) trwałość mechaniczna bram – 20 000 cykli 

5. Ust. 1 pkt 1 g) przyjmuje następujące brzmienie:  

g) automatyczne otwieranie bram, sterowane pętlą indukcyjną umiejscowioną w 
torze najazdowym, przed sektorem sieciowym. 

 

6. Zamawiający dodaje podpunkt oznaczony kolejną literą alfabetu, następującej treści: 
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o) sterowanie automatyczne zamykania bram z fotokomórki lub radaru 
zapobiegające zamknięciu skrzydeł gdy w promieniu zamknięcia bramy znajduje 
się pojazd. Dodatkowo skrzydła wyposażone w listwy bezpieczeństwa.   

7. Ust. 1 pkt 1h) przyjmuje następujące brzmienie: 

h) otwieranie/zamykanie bram z przełącznikiem trybu pracy: sterowanie automatyczne 
lub sterowanie ręczne przyciskiem. W trybie pracy automatycznej bramy otwierane 
przez tramwaj podjeżdżający do bramy. Odległość zadziałania czujnika (pętli 
indukcyjnej) wyzwalającego otwarcie skrzydeł zostanie ustalona w trakcie realizacji 
zamówienia. W trybie sterowania ręcznego nastąpi blokada sterowania 
automatycznego. Skrzydła wyposażone będą w rygle blokujace ruch skrzydeł w 
pozycji zamkniętej. Zamknięcie rygla blokuje ręczne i automatyczne sterowanie bram. 
Przyciski sterowania ręcznego zlokalizowane będą na skrzydłach bram, w miejscu 
niekolizyjnym, dostępnym dla człowieka z pozycji poziomu posadzki, przy bramach 
otwartych lub zamkniętych, na wysokości od 1,4 m do 1,8 m. 

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas składania ofert, gdyż 
stanowią one integralną część SIWZ.  

Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez 
zmian. 

 
 
       


