
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 120390-2013 z dnia 2013-03-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Węgliniec 

1.Przedmiot zamówienia jest budowa punktu odbioru ścieków dowoŜonych przy oczyszczalni ścieków w 

Węglińcu, zgodnie z : 1.1. dokumentacją projektową zawierającą: a)Projekt budowlany b)Przedmiar 

robót, który jest dokumentem... 

Termin składania ofert: 2013-04-11  

 

Numer ogłoszenia: 137260 - 2013; data zamieszczenia : 09.04.2013 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  120390 - 2013 data 27.03.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

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 nale Ŝy zmieni ć: 

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.4).  

• W ogłoszeniu jest:  c)montaŜ kontenerowego punktu odbioru ścieków wraz z infrastrukturą.  

• W ogłoszeniu powinno by ć: c) montaŜ kontenerowego punktu odbioru ścieków 

wyposaŜonego w panel identyfikacyjny z dodatkowym zabezpieczeniem przed kradzieŜą przez 

zabudowanie w szafce metalowej z zamkiem patentowym, dodatkowo kontener powinien być 

wyposaŜony w instalację antywłamaniową z moŜliwością monitoringu wizualnego w dyspozytorni.  

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.4).  

• W ogłoszeniu jest:  d)zakup oprogramowania i wyposaŜenia niezbędnego do funkcjonowania 

punktu odbioru ścieków.  

• W ogłoszeniu powinno by ć: d) zakup oprogramowania i wyposaŜenia niezbędnego do 

funkcjonowania punktu odbioru ścieków. Oprogramowanie powinno posiadać system identyfikacji 

przewoźników oraz producentów ścieków z moŜliwością przypisania równych opłat taryfowych 

dla producentów ścieków. W skład wyposaŜenia niezbędnego do funkcjonowania punktu odbioru 



ścieków wchodzi zakup zestawu komputerowego w dyspozytorni niezbędnego do obsługi 

oprogramowania oraz monitoringu stacji zlewni.  

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4).  

• W ogłoszeniu jest:  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub ofert: 11.04.2013 godzina 10:00,.  

• W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 16.04.2013 godzina 10:00,.  

 
 


