
 

 

 

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 tytuł postępowania ujęty w załączniku nr 2 do SP – w „OŚWIADCZENIU  
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU”  - na zapis o treści:  

 
„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”. 

 

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

 

III. Niniejsza zmiana jest integralną częścią SP. 
 

 

                                

 
PROKURENT                     PROKURENT  

 

                                                        Krystyna Gawrońska            Przemysław Białkowski                      

 
 

 
 

 

 
 

                         
                         

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 2 do SP  



 

Załącznik nr 2 do SP 
 

   ……………………………. 

   (pieczęć wykonawcy) 
 

 

OŚWIADCZENIE  
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ..................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz: 

............................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa wykonawcy) 

 

............................................................................................................................................................... 
(adres siedziby wykonawcy) 

 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym sektorowym 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”. 
oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy): 

 

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania;   

2.  posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie; 

3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4. oferuje dostawy spełniające wymagania określone przez zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

 
.............................., dn. ........................             ................................................................................................ 
                                                                            (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,  
                                                                            w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                        


