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Ogłoszenie nr 45467 - 2017 z dnia 2017-03-16 r. 

Grudziądz: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 41313 - 2017 

Data: 10/03/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 87048561800000, ul. ul. 

Mickiewicza , 86300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 564 504 901, e-mail 

mwio@mwio.pl, faks (056) 4504934. 

Adres strony internetowej (url): 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne: 

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: ppkt 1 (podwozie) lit.a: Fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 

2017 r. ppkt 1 (podwozie) lit.aa: Jeden lub dwa zbiorniki paliwa o łącznej pojemności min. 140 litrów, 

z zamykanym na kluczyk korkiem /korkami wlewu ppkt 3 (zabudowa) lit. a:Fabrycznie nowa, 

wyprodukowana nie wcześniejszej niż w 2017 r. ppkt 3 (zabudowa) lit.e: Króciec spustowy wody 

brudnej z zaworem min. 4" wraz z wężem spustowym ppkt 3 (zabudowa) lit.ee:Oświetlenie robocze 

wszystkich szczotek - 2 reflektory robocze LED na każdy agregat zamiatający 
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W ogłoszeniu powinno być: ppkt 1 (podwozie) lit.a:Fabrycznie nowe, wyprodukowane nie 

wcześniej niż w 2016 r. ppkt 1 (podwozie) lit.aa:Jeden lub dwa zbiorniki paliwa o łącznej pojemności 

min. 130 litrów, z zamykanym na kluczyk korkiem/korkami wlewu ppkt 3 (zabudowa) lit.a:Fabrycznie 

nowa, wyprodukowana nie wcześniejszej niż w 2016 r. ppkt 3 (zabudowa) lit.e:Króciec spustowy 

wody brudnej z zaworem min. 2" wraz z wężem spustowym ppkt 3 (zabudowa) lit.ee:Oświetlenie 

robocze wszystkich szczotek - 1 reflektor roboczy LED na każdy agregat zamiatający 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: data:20/03/2017, godzina:12:30 

w ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: data:23/03/2017, godzina:12:30 
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