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Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 129977-2013 z dnia 2013-07-02 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - 

Parczew 

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wody (w sytuacjach awarii własnego ujęcia wody, 

z którego na bieżąco korzysta Zamawiający) i odprowadzenie ścieków do/z Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie przy ul.... 

 

Numer ogłoszenia: 133649 - 2013; data zamieszczenia: 04.07.2013 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: . 
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 129977 - 2013 data 02.07.2013 r. 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew, woj. 
lubelskie, tel. 83 3552113, fax. 83 3552113. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 
 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.3. 
 W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wody (w sytuacjach 

awarii własnego ujęcia wody, z którego na bieżąco korzysta Zamawiający) 
i odprowadzenie ścieków do/z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Parczewie przy ul. Kościelnej 136 na warunkach określonych ustawą z dnia 7 
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków /Dz. U.z 2006 r Nr 123, poz. 858/ i Regulaminem dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/217/05 Rady Miejskiej 
w Parczewie z dnia 29.12.2005 oraz niniejszą umową. Szacunkowa ilość dostarczanej 
wody i odprowadzanych ścieków do/z obiektu, o którym mowa wyżej 35 - 50m3/dobę. 
Wykonawca, zapewnieni dostarczanie wody w sposób niezawodny i pod odpowiednim 
ciśnieniem do zaworu za wodomierzem głównym, zapewni utrzymanie stanie 
technicznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wody                      
(w sytuacjach awarii własnego ujęcia wody, z którego na bieżąco korzysta 
Zamawiający) i odprowadzenie ścieków do/z Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Parczewie przy ul. Kościelnej 136 na warunkach określonych 
ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U .z 2006 r Nr 123, poz. 858) i Regulaminem dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/130/2012 Rady 
Miejskiej w Parczewie z dnia 24.05.2012 oraz niniejszą umową. Szacunkowa ilość 
dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków do/z obiektu, o którym mowa wyżej - 35 - 
50m3/ dobę. Wykonawca, zapewnieni dostarczanie wody w sposób niezawodny i pod 
odpowiednim ciśnieniem do zaworu za wodomierzem głównym, zapewni utrzymanie 
stanie technicznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 
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                                         mgr Janusz Hordejuk 

 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=129977&rok=2013-07-02

