Ogłoszenie nr z dnia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie konstrukcji wagonu typu S2D zgodnie z dokumentacją

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003911311
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Św. Wawrzyńca 13
1.4.2.) Miejscowość: Kraków
1.4.3.) Kod pocztowy: 31-060
1.4.4.) Województwo: małopolskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mpk.krakow.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mpk.krakow.pl/pl/
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Transport publiczny
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00204167/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji wagonu typu S2D zgodnie z wymaganą dokumentacją techniczną.
Zakres zamówienia obejmuje:
1. Wykonanie konstrukcji stalowej wagonu typu S2D w technologii spawania.
2. Wykonanie obróbki strumieniowo ściernej konstrukcji po zmontowaniu do stopnia S2½ spełniające minimum wymagania
zawarte w normie PN-ISO 8501-1.
3. Dostarczenie najpóźniej do dnia odbioru częściowego następujących dokumentów w języku polskim (dokumentacja
powykonawcza):
3.1. Atest na zgodność użytych profili stalowych (rodzaj i materiał).
3.2. Potwierdzenie (oświadczenie) Wykonawcy, że konstrukcja wagonu została wykonana zgodnie z dostarczoną
dokumentacją i spełnia minimum wymagania zawarte w normie EN15085, atesty spawalnicze.
3.3. Potwierdzenie (oświadczenie) Wykonawcy, że realizowane procesy są objęte systemem działań spełniających minimum
wymagania zawarte w normie EN ISO 9001.
4. Malowanie konstrukcji podkładem epoksydowym wodorozcieńczalnym.
Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji wagonu typu S2D zgodnie z wymaganą dokumentacją techniczną.
Zakres zamówienia obejmuje:
1. Wykonanie konstrukcji stalowej wagonu typu S2D w technologii spawania.
2. Wykonanie obróbki strumieniowo ściernej konstrukcji po zmontowaniu do stopnia S2½ spełniające minimum wymagania
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zawarte w normie PN-ISO 8501-1.
3. Dostarczenie najpóźniej do dnia odbioru częściowego następujących dokumentów w języku polskim (dokumentacja
powykonawcza):
3.1. Atest na zgodność użytych profili stalowych (rodzaj i materiał).
3.2. Potwierdzenie (oświadczenie) Wykonawcy, że konstrukcja wagonu została wykonana zgodnie z dostarczoną
dokumentacją i spełnia minimum wymagania zawarte w normie EN15085, atesty spawalnicze.
3.3. Potwierdzenie (oświadczenie) Wykonawcy, że realizowane procesy są objęte systemem działań spełniających minimum
wymagania zawarte w normie EN ISO 9001.
4. Gruntowanie konstrukcji wagonu podkładem epoksydowym.

Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

