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Skawina: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 768757-N-2020 

Data: 18/12/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 35130843000000, ul. ul. Piłsudskiego  25, 32-050  Skawina, woj.

małopolskie, państwo Polska, tel. 12 2765833, e-mail mzu.sekretariat@poczta.fm, faks . 

Adres strony internetowej (url): www.mzu.skawina.com.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: UKŁAD HAMULCOWY - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), - hamulce tarczowy osi

przedniej i tylnej. SILNIK - wysokoprężny, chłodzony cieczą, - co najmniej 6-cylindrowy, o pojemności do 7.000 cm3 - moc silnika: 210-240

KM - norma emisji spalin: min. EURO 5, - urządzenie rozruchowe: płomieniowe lub żarowe. UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU - skrzynia

biegów: manualna - przystawka odbioru mocy od skrzyni biegów. ZABUDOWA:przekrój skrzyni ładunkowej prostokątny, skrzynia

wzmocniona zewnętrznymi profilami stalowymi, 

W ogłoszeniu powinno być: UKŁAD HAMULCOWY - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), - hamulce

tarczowy osi przedniej i tylnej. SILNIK - wysokoprężny, chłodzony cieczą, - co najmniej 4-cylindrowy, o pojemności do 7.000 cm3 - moc

silnika: 210-250 KM - norma emisji spalin: min. EURO 5, - urządzenie rozruchowe: płomieniowe lub żarowe. UKŁAD PRZENIESIENIA

NAPĘDU - skrzynia biegów: manualna - przystawka odbioru mocy od skrzyni biegów lub odsilnikowa.ZABUDOWA:przekrój skrzyni

ładunkowej prostokątny, skrzynia wzmocniona zewnętrznymi profilami stalowymi lub ściany zabudowy o kształcie owalnym o grubości min.

4mm. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 1.2 

W ogłoszeniu jest: 12.4 Wadium wnoszone w pieniądzu należy tak wnieść, aby zostało uznane na koncie Zamawiającego nie później niż

w terminie do dnia 2020-12-28 do godz. 9:00. 12.6 Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w oryginale w siedzibie

Zamawiającego – Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o., 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 25, Dziennik podawczy – pok. 3. do dnia 2020-12-

28 do godz. 9:00. 

W ogłoszeniu powinno być: 12.4 Wadium wnoszone w pieniądzu należy tak wnieść, aby zostało uznane na koncie Zamawiającego nie

później niż w terminie do dnia 2020-12-30 do godz. 12:00. 12.6 Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w oryginale

w siedzibie Zamawiającego – Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o., 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 25, Dziennik podawczy – pok. 3. do

dnia 2020-12-30 do godz. 12:00. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 



Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 28.12.2020, godzina: 09:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 30.12.2020,

godzina: 12:00, 

 

Drukuj


