
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 100709-2016 z dnia 2016-06-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Węgliniec 

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji 

zbiornikowych do wykonania dostaw gazu. Zamówienie obejmuje dzierżawę... 

Termin składania ofert: 2016-07-05 

 

Numer ogłoszenia: 114897 - 2016; data zamieszczenia: 01.07.2016 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 100709 - 2016 data 23.06.2016 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, woj. dolnośląskie, tel. 075 77 11 435, fax. 075 77 12 551. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). 

 W ogłoszeniu jest: 8. Koszty dostawy, transportu, dzierżawy, montażu oraz demontażu zbiorników gazu (naliczone przez dotychczasowego Dostawcę) 

ponosi Wykonawca. Zamawiający uzyska zgodę dotychczasowych właścicieli zbiorników na wytankowanie gazu oraz demontaż zbiorników. Jeżeli 

zajdzie taka konieczność Wykonawca, który wygra przetarg zdemontuje istniejące zbiorniki, zainstaluje własne, przetankuje pozostały gaz w zbiornikach 

do zainstalowanych zbiorników na własny koszt. Wielkości zbiorników oraz ich lokalizacja powinny być zachowana.. 

 W ogłoszeniu powinno być: 8.Koszty dostawy, transportu, dzierżawy, montażu oraz demontażu zbiorników gazu ponosi Wykonawca. Zamawiający 

uzyska zgodę dotychczasowych właścicieli zbiorników na wytankowanie gazu oraz demontaż zbiorników. Jeżeli zajdzie taka konieczność Wykonawca, 

który wygra przetarg zdemontuje istniejące zbiorniki, zainstaluje własne, przetankuje pozostały gaz w zbiornikach do zainstalowanych zbiorników na 

własny koszt. Wielkości zbiorników oraz ich lokalizacja powinny być zachowana.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy 

i Miasta ul. Sikorskiego 3,59-940 Węgliniec, sekretariat pokój nr 23. 

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2016 godzina 10:00, miejsce: 

Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu, ul. Sikorskiego 3,59-940 Węgliniec, sekretariat pokój nr 23. 

 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=100709&rok=2016-06-23

