
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 407308-2014 z dnia 2014-12-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dzierżoniów

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Strefowanie sieci 

- centralny monitoring i sterowanie pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach wchodzącego w 

zakres projektu pn....

Termin składania ofert: 2014-12-29 

Numer ogłoszenia: 423780 - 2014; data zamieszczenia: 31.12.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 407308 - 2014 data 11.12.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów, woj. dolnośląskie, tel. 

074 8323701 do 04, fax. 074 8323705.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

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

W ogłoszeniu jest: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji 

projektowej dla zadania: Strefowanie sieci - centralny monitoring i sterowanie pracą systemu 

wodociągowego w poszczególnych strefach wchodzącego w zakres projektu pn. 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap 

II, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności, wraz z uzyskaniem prawomocnej 

decyzji pozwolenia na budowę.. 

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje opracowanie 

dokumentacji projektowej dla zadania: Strefowanie sieci - centralny monitoring i sterowanie 

pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach wchodzącego w zakres projektu pn. 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap 

II, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności, wraz z uzyskaniem prawomocnej 

decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16). 

W ogłoszeniu jest: (...) 3. Termin wykonania zamówienia. 1) Termin rozpoczęcia: od dnia 

podpisania umowy. 2) Termin zakończenia: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym 7 

miesięcy na opracowanie i złożenie w odpowiednim urzędzie projektu budowlanego, celem 
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uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. 3) Wykonawca może skrócić wskazany 

przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia maksymalnie o 1 lub 2 miesiące.. 

W ogłoszeniu powinno być: (...) 3. Termin wykonania zamówienia. 1) Termin rozpoczęcia: od dnia 

podpisania umowy. 2) Termin zakończenia: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym 7 

miesięcy na opracowanie i złożenie w odpowiednim urzędzie projektu budowlanego, celem 

uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia budowy. 3) 

Wykonawca może skrócić wskazany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia 

maksymalnie o 1 lub 2 miesiące. 
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