Nowosielce 15.12.2017 r
Znak sprawy: ZP/18/2017

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 500076533-N-2017 z dnia 15-12-2017 r.
Ogłoszenie nr 500076530-N-2017 z dnia 15-12-2017 r.
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dot. postępowania „Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia warsztatów szkolnych w ZSCKR w
Nowosielcach”

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że zostaje zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia zwana w dalszej części także „SIWZ”.

Zostaje zmieniony zapis : Numer sekcji: II Punkt: 4
W ogłoszeniu jest zamieszczone : Szczegółowy opis
1 Dźwig warsztatowy o minimalnym udźwigu 1,5 t maksymalnym 2,0 t.
2 Pozycjoner silnika
3 Zestaw przyrządów hydraulicznych do naprawy karoserii o udźwigu 10 t.
4 Podnośnik poduszkowy o udźwigu do 4,5 t.
5 Podnośnik hydrauliczno- pneumatyczny max udźwig 22t.
6 Zestaw dwuczęściowy do oczyszczania sprężonego powietrza z zanieczyszczeń stałych i płynnych
7 Wąż poliuretanowy do powietrza na zwijarce
8 Wąż poliuretanowy do powietrza na spiralny
9 Wkrętak grzechotkowy z kompletem nasadek min 7 szt. i przedłużek min. 3 szt
10 Szlifierka pneumatyczna
11 Szlifierka pneumatyczna prosta przedłużana 1/4
12 Odkurzacz przemysłowy na mokro i sucho
13 Pistolet przedmuchowy krótki
14 Pistolet przedmuchowy długi
15 Tester ciśnienia – przyrząd do pompowania opon
16 Pistolet natryskowy, lakierniczy
17 Pistolet rozpylający
18 Prasa hydrauliczna z manometrem.
19 Piaskarka kabinowa z bocznym załadunkiem
20 Rolki transportowe komplet
21 Leżanka warsztatowa na rolkach składana do postaci stołka montażowego
22 Stojaki zabezpieczające
23 Imadło do rur
24 Kalibrator i Fazownik 16-26 do rur PEX, Al-PEX
25 Pompa LOGO-Solar
26 Szczypce i klucz w jednym
27 Klucz szwedzki
28 Klucz szwedzki
29 Klucz szwedzki
30 Obcinak do rur PP 6-67

31 Obcinak do rur PP 50 -127
32 Szczypce do rur 250
33 Szczypce do rur 300
34 Szczypce do rur XL 400
35 Hydrauliczna giętarka do rur ALCUHANDO
36 Wykrywacz metalu przewodów
37 Suwmiarka cyfrowa 200 mm (500-182-30)
38 Przedłużacz bębnowy siłowy ip44, 25m, 3g 2,5mm, 230/400v
39 Przedłużacz bębnowy 25mb
Po zmianie w ogłoszeniu powinno być:
1 Dźwig warsztatowy o minimalnym udźwigu 1,5 t maksymalnym 2,0 t.
2 Pozycjoner silnika
3 Zestaw przyrządów hydraulicznych do naprawy karoserii o udźwigu 10 t.
4 Podnośnik poduszkowy o udźwigu do 4,5 t.
5 Podnośnik hydrauliczno- pneumatyczny max udźwig 22t.
6 Zestaw dwuczęściowy do oczyszczania sprężonego powietrza z zanieczyszczeń stałych i płynnych
7 Wąż poliuretanowy do powietrza na zwijarce
8 Wąż poliuretanowy do powietrza na spiralny
9 Wkrętak grzechotkowy z kompletem nasadek min 7 szt. i przedłużek min. 3 szt
10 Szlifierka pneumatyczna
11 Szlifierka pneumatyczna prosta przedłużana ¼
12 Odkurzacz przemysłowy na mokro i sucho
13 Pistolet przedmuchowy krótki
14 Pistolet przedmuchowy długi
15 Tester ciśnienia – przyrząd do pompowania opon
16 Pistolet natryskowy, lakierniczy
17 Pistolet rozpylający
18 Prasa hydrauliczna z manometrem
19 Piaskarka kabinowa z bocznym załadunkiem
20 Rolki transportowe komplet
21 Leżanka warsztatowa na rolkach składana do postaci stołka montażowego
22 Stojaki zabezpieczające
Zostaje zmieniony zapis :Numer sekcji: IV Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest zamieszczone :
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-12-19,
godzina: 09:00,
Po zmianie w ogłoszeniu powinno być:
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2017-12-21, godzina: 09:00,

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.4a pkt 1), w związku z art. 12 a ustawy Prawo zamówień publicznych
dokonał stosownej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz przedłuża termin składania ofert o 2 dni.
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