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Olsztyn-Kortowo:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 632938-N-2019

Data: 05/12/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, Krajowy numer identyfikacyjny

00008019219000, ul. Oczapowskiego  10, 10-719  Olsztyn-Kortowo, woj. warmińsko-mazurskie,

państwo Polska, tel. 089 5240171 w. 64; 5241064, e-mail p.pacyno@infish.com.pl, faks 089

5240505 .

Adres strony internetowej (url): www.infish.com.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 zadanie pod nazwą „Dostawa nowej

sprężarki dla ZRS w Żabieńcu – Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w

Olsztynie”, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2, projektem umowy (zał. nr 3 do siwz) oraz

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami. 2.Szczegółowe informacje

dotyczące danych technicznych wymaganych przez Zamawiającego: ciśnienie: minimum 8 / 10 /

15 bar, minimalna wydajność: 1,15 / 1,00 / 0,84 m^3/min, minimalna wydajność: 69 / 60 / 50,4

m^3/h, maksymalny poziom hałasu: 71 dB(A). Urządzenie nie powinno przekraczać wagi 226

kg wymiarów (dł./szer./wys. – mm 900/700 https://bzp.uzp.gov.pl

/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=95e34... 4 z 15 2019-12-05, 14:38 /1030) o przyłączu:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/45dde28f-fb98-4645-8cf5-27e4...
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3/4 cala. Zabudowana sprężarka śrubowa powinna posiadać: osuszacz, zbiornik poziomy z

falownikiem i filtrami

W ogłoszeniu powinno być: 1.Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą „Dostawa

nowej sprężarki dla ZRS w Żabieńcu – Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława

Sakowicza w Olsztynie”, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2, projektem umowy (zał. nr 3

do siwz) oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami.

2.Szczegółowe informacje dotyczące danych technicznych wymaganych przez

Zamawiającego:ciśnienie: minimum 8 bar, minimalna wydajność: 1,15 m^3/min, maksymalny

poziom hałasu: 71 dB(A). Urządzenie nie powinno przekraczać wagi 226 kg wymiarów

(dł./szer./wys. – mm 900/700/1030) o przyłączu: 3/4 cala.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu:Data: 2019-12-13, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu:Data: 2019-12-16, godzina: 9:30
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