
 

 

 

MODYFIKACJA 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.: 
 

„Dostawy części i podzespołów do wózków napędowych wagonów 
tramwajowych typu Tatra KT4Dt i T6A2 

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

Sprawa nr 8/ZS/DZ/2021 

 

 działając zgodnie z § 54 ust. 3, Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Tramwaje 

Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie, 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., modyfikuje treść SP, w następujący sposób:  

 

I. Zmienia dotychczasowe zapisy ujęte w SP w rozdz. II pkt 14 ppkt 1) – na zapisy o treści: 

 
„14. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że: 

1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Tramwaje Szczecińskie  
Sp. z o.o., ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin, przetarg nieograniczony sektorowy, „oferta 
na „dostawy części i podzespołów do wózków napędowych wagonów tramwajowych 
typu Tatra KT4Dt i T6A2 na potrzeby Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.  
w Szczecinie", oraz „nie otwierać przed 13.07.2021r. godz. 11.30” - bez nazwy i pieczątki 
wykonawcy;”. 

 

II. Zmienia dotychczasowe zapisy ujęte w SP w rozdz. IX pkt 1 zdanie pierwsze oraz pkt 5.  

zdanie pierwsze – na zapisy o treści: 

 

„1. Ofertę należy złożyć w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie, w kancelarii Spółki  
ul. Klonowica 5, pok. Nr 40, w terminie do dnia  13.07.2021, do godz. 11:00. 

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.07.2021, do godz. 11:30 w Spółce Tramwaje Szczecińskie  

Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Klonowica 5, pokój nr 103 (I piętro).” 

 

III. Pozostałe zapisy SP wraz z załącznikami nie ulegają zmianie. 

IV. Niniejsza zmiana jest integralną częścią SP. 
 

 

 

 
                               PREZES ZARZĄDU 
 

    Krystian Wawrzyniak 
                          

                            ………………………..                                                                                            
  


