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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejski Zarząd Usług Komunalnych, Krajowy numer identyfikacyjny 27104821200000, ul. ul. Strzelców
Bytomskich , 44109 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2310031, 3350444, e-mail mzuk@mzuk.pl,
faks 322 310 032.
Adres strony internetowej (url): www.mzuk.gliwice.pl
Adres profilu nabywcy: www.mzuk.gliwice.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: w części Wygląd zewnętrzny choinki jest: Choinka o konstrukcji stalowej w kształcie stożka,
przeznaczona do zastosowania zewnętrznego na terenach przestrzeni publicznej. Wykonana z profili
stalowych o przekroju kwadratowym. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo
w kolorze zielonym. Całość tworzy konstrukcję samonośną, stabilną bez konieczności fundamentowania.
Łączenia elementów konstrukcji za pomocą systemów zamocowań np.: elementów śrubowych. Wysokość
choinki od 17m do 18 m, średnica podstawy od 6m do 7m. Choinka uwieńczona dekorem świetlnym 3D.
Konstrukcja dzielona na segmenty. Wypełnienie konstrukcji choinki (segmentów) matami systemowymi
z igliwia wykonanego z folii niepalnej w kolorze naturalnej zieleni. Całość konstrukcji zaprojektowana
i wykonana z uwzględnieniem montażu i demontażu choinki w taki sposób aby nie było koniczności
każdorazowego oddzielnego demontażu i montażu dekoracji i elementów świetlnych. Do połączenia
elementów oświetlenia należy zastosować system łatwych i szybkich połączeń elektrycznych wewnątrz
elementu.
W ogłoszeniu powinno być: w części Wygląd zewnętrzny choinki zamienia się na: Choinka o konstrukcji
stalowej w kształcie stożka, przeznaczona do zastosowania zewnętrznego na terenach przestrzeni publicznej.
Wykonana z profili stalowych o przekroju kwadratowym. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
i malowane proszkowo w kolorze zielonym. Całość tworzy konstrukcję samonośną, stabilną bez konieczności
fundamentowania. Łączenia elementów konstrukcji za pomocą systemów zamocowań np.: elementów
śrubowych. Wysokość choinki od 17m do 18 m, średnica podstawy od 6m do 7m. Choinka uwieńczona
dekorem świetlnym 3D. Konstrukcja dzielona na segmenty. Wypełnienie konstrukcji choinki (segmentów)
matami systemowymi z igliwia wykonanego z folii niepalnej w kolorze naturalnej zieleni, lub gałęzi wykonanych
z igliwia wykonanego z folii niepalnej w kolorze naturalnej zieleni na stałe połączonych z modułem
konstrukcyjnym. Całość konstrukcji zaprojektowana i wykonana z uwzględnieniem montażu i demontażu
choinki w taki sposób aby nie było koniczności każdorazowego oddzielnego demontażu i montażu dekoracji
i elementów świetlnych, w tym mat systemowych lub gałęzi i wszystkich pozostałych elementów
dekoracyjnych. Do połączenia elementów oświetlenia należy zastosować system łatwych i szybkich połączeń
elektrycznych wewnątrz elementu.
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