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Ogłoszenie nr 540063175-N-2020 z dnia 10-04-2020 r.
Pisz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 530413-N-2020
Data: 08/04/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Piski-Starostwo Powiatowe w Piszu, Krajowy numer identyfikacyjny 79067300000000, ul. ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, woj.
warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 425 47 00, e-mail sekretariat@powiat.pisz.pl, faks 87 425 47 01.
Adres strony internetowej (url): www.bip.powiat.pisz.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa samochodu osobowego. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego. 3. Na dostarczony samochód Wykonawca udzieli: - nie mniej niż 24
miesięcznej gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, - nie mniej niż 36 miesiące na powłokę lakierniczą, nie mniej niż 10 lat gwarancji na perforację nadwozia samochodu. Gwarancja w trakcie trwania nie może być ograniczana ze względu na
przebieg samochodu lub czas. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa samochodu osobowego. 2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego. 3. Na dostarczony samochód Wykonawca udzieli: - nie
mniej niż 24 miesięcznej gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, - nie mniej niż 24 miesiące na powłokę
lakierniczą, - nie mniej niż 72 miesiące gwarancji na perforację nadwozia samochodu. Gwarancja w trakcie trwania nie może być ograniczana
ze względu na przebieg samochodu lub czas. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-04-16, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-04-20, godzina: 10:00,
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