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Data: 17/01/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "EKO-SKAWA" sp. z o. o., Krajowy numer identyfikacyjny

12057049200000, ul. ul. 3 Maja  , 34220   Maków Podhalański, woj. małopolskie, państwo Polska, tel.

338 770 045, e-mail ekoskawa_makowpodh@vp.pl, faks 338 770 045.

Adres strony internetowej (url): www.ekoskawa.pl

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: Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną

dostawę paliwa płynnego poprzez tankowanie pojazdów Zamawiającego na stacji paliw w odległości nie

większej niż 6 km od siedziby Zamawiającego z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczania transakcji.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na

sukcesywną dostawę paliwa płynnego poprzez tankowanie pojazdów Zamawiającego na stacji paliw w

odległości nie większej niż 8 km od siedziby Zamawiającego z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczania

transakcji.
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: 1.3)

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub

zawodowej, o którym mowa w pkt 8.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że dysponuje punktami sprzedaży paliw

z podaniem dokładnego adresu oraz czasu ich pracy, znajdujących się w odległości do 6 km od siedziby

Zamawiającego w celu wykonania zamówienia publicznego.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności

technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 8.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że dysponuje punktami

sprzedaży paliw z podaniem dokładnego adresu oraz czasu ich pracy, znajdujących się w odległości do 8 km

od siedziby Zamawiającego w celu wykonania zamówienia publicznego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: 5.1)

W ogłoszeniu jest: Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia

publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami tj. wykaz wszystkich punktów

sprzedaży paliw z podaniem dokładnego adresu oraz czasu ich pracy, znajdujących się w odległości do 6 km

od siedziby Zamawiającego sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ

W ogłoszeniu powinno być: Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania

zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami tj. wykaz

wszystkich punktów sprzedaży paliw z podaniem dokładnego adresu oraz czasu ich pracy, znajdujących się

w odległości do 8 km od siedziby Zamawiającego sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4

do niniejszej SIWZ

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 24/01/2017, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Data: 30/01/2017, godzina: 11:00,
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