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Do Wykonawców 
(strona internetowa zamawiającego) 

Informacja 
o zmianie terminu składania ofert 

i zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Działając na podstawie § 16 ust. 6 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych 
(Zarządzenie wewnętrzne Nr 2/2012 Prezesa MWiO sp. z o.o. z dnia 27,02.2012 z późn. zm.), 
zamawiający zmienia tennin składania ofert w postępowaniu o udzielenie sektorowego 
zamówienia podprogowego pn. Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, szkła 
laboratoryjnego, materiałów do mikrobiologii, wzorców analitycznych oraz testów 
analitycznych. 
Jednocześnie zamawiający, działając na podstawie § 16 ust. 5 ww. Regulaminu, dokonuje 
zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana dotyczy terminu składania 
i terminu otwarcia ofert: 

1. Dział XIV. pkt 1. Miejsce oraz termin składania otwarcia ofert otrzymuje nowe 
brzmienie: 

„XIV. I. Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w Grudziądzu, (86-300 
Grudziądz) przy ul. Mickiewicza 28/30, sekretariat (I piętro), w nieprzekraczalnym terminie 
do: dnia 24.03.2017 r. godz. 12:00. Godziny pracy sekretariatu: od 7:00 do 15:00 (od 
poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni świątecznych)." 

2. Dział XIV. pkt 3. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert otrzymuje nowe 
brzmienie: 
„ XIV. pkt 3. Oferty należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym 
odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być 
oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane na adres Miejskie Wodociągi 
i Oczyszczalnia sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz oraz opisane: 

Nazwa (firma) Wykonawcy 
Adres Wykonawcy 

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o. 
ul. Mickiewicza 28/30 

86-300 Grudziądz 

Oferta w postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia podprogowego na dostawę pn.: 
„Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, materiałów do 

mikrobiologii, wzorców analitycznych oraz testów analitycznych" 

Nie otwierać przed dniem 24.03.2017 r. godz. 12:30 
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3. Dział XIV. pkt 4. Miejsce oraz termin składania otwarcia ofert otrzymuje nowe 
brzmienie: 

„XIV. 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawtaJącego w Grudziądzu przy 
ul. Curie-Skłodowskiej IO (Laboratorium Centralne, sala konferencyjna, IrI piętro), w dniu 
24.03.2017 1·. o godz. 12:30." 

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi integralną 
część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawy pn. Sukcesywne dostawy 
odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, materiałów do mikrobiologii, wzorców 
analitycznych oraz testów analitycznych. 

Z poważaniem 

\ 

Opracowanie: Agnieszka Ośka, tel. 56 45 04 913 
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