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Numer ogłoszenia: 19007 - 2015; data zamieszczenia: 12.02.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 14177 - 2015 data 03.02.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o. o., ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew, woj. pomorskie, tel. 058 5328372, fax. 058 5328372.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Część 1 - Partia nr 1 -
dostawa ładowarki kompaktowej do obsługi tunelów kompostowni. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie
nowej ładowarki kompaktowej przeznaczonej w szczególności do czyszczenia tuneli kompostowni. Moc min. 40 kW.
Promień obrotu maszyny po zewnętrznej krawędzi łyżki max 2100 mm. W zakres zamówienia wchodzi dostawa
osprzętu do ładowarki: łyżka o szer. min. 1800 mm, widły do palet (dł. min. 1000 mm), lemiesz min. 1830 mm z
regulacją hydrauliczną, zamiatarka min. 1830 mm..
W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Część 1 - Partia nr
1 - dostawa ładowarki kompaktowej do obsługi tunelów kompostowni. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie
nowej ładowarki kompaktowej przeznaczonej w szczególności do czyszczenia tuneli kompostowni. Moc min. 40 kW.
Promień obrotu maszyny po zewnętrznej krawędzi łyżki max 2100 mm. W zakres zamówienia wchodzi dostawa
osprzętu do ładowarki: łyżka o szer. min. 1730 mm, widły do palet (dł. min. 1000 mm), lemiesz min. 1830 mm z
regulacją hydrauliczną, zamiatarka min. 1525 mm..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2015
godzina 10:00, miejsce: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. z siedzibą w Tczewie ul. Rokicka 5A, 83-110
Tczew..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. z siedzibą w Tczewie ul. Rokicka
5A, 83-110 Tczew..
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