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Sulechów, dnia 24 stycznia 2017 roku

SPROSTOWANIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
na wykonywanie analiz laboratoryjnych w roku 2017 dla Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
„SuPeKom” Sp. z o. o. (ZP-AL/05/01/2017)

W związku z błędnym określeniem przez Zamawiającego terminu dostarczenia wyników wykonanych
analiz (sprawozdań z badań) w wersji papierowej związanych ze wstępnym monitoringiem
promieniotwórczym Zamawiający, tj. Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o.
w Sulechowie dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego na wykonywanie analiz laboratoryjnych w roku
2017 dla Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o. o. (ZP-AL/05/01/2017) w zakresie:
pkt. 1.1. zapytania ofertowego otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„1.1. Wyniki wykonanych analiz (sprawozdania z badań), zawierających zakres badań określony
w załączniku B lub D lub E, Wykonawca każdorazowo dostarczy do Zamawiającego w następujący sposób:
a) w dniu wystawienia protokołu z badań, w których stwierdzono przekroczenie parametrów mikrobiologicznych,
faksem na nr 68 385 23 70 lub na adres poczty elektronicznej: zarzad@supekom.pl
b) w terminie do dwóch dni roboczych od dnia wystawienia protokołów z badań faksem na nr 68 385 23 70 lub na
adres poczty elektronicznej: zarzad@supekom.pl
c) w dwóch egzemplarzach papierowych najpóźniej w terminie do dwóch tygodni od dnia poboru próbek do
badania, za wyjątkiem:
1) badań dodatkowych, które należy dostarczyć w terminie do 5 dni od dnia poboru próbek,
2) badań parametrów objętych wstępnym monitoringiem promieniotwórczym, które należy dostarczyć
w terminie do 6 miesięcy od dnia poboru próbek.
Wyniki wykonanych analiz muszą być podawane w postaci liczb rzeczywistych bez znaków większości i mniejszości.
Wykonawca wyraża zgodę na powielanie bez ograniczeń przez Zamawiającego wyników wykonanych analiz do
własnych celów.”
§ 1 ust. 2 załącznika nr 4 do zapytania ofertowego otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„2. Wykonawca oświadcza, że wyniki wykonanych analiz (sprawozdania z badań), zawierających zakres badań
określony w załączniku B lub D lub E, każdorazowo dostarczy do Zamawiającego w następujący sposób:
a) w dniu wystawienia protokołu z badań, w których stwierdzono przekroczenie parametrów mikrobiologicznych,
faksem na nr 68 385 23 70 lub na adres poczty elektronicznej: zarzad@supekom.pl
b) w terminie do dwóch dni roboczych od dnia wystawienia protokołów z badań faksem na nr 68 385 23 70 lub na
adres poczty elektronicznej: zarzad@supekom.pl
c) w dwóch egzemplarzach papierowych najpóźniej w terminie do dwóch tygodni od dnia poboru próbek do
badania, za wyjątkiem:
1) badań dodatkowych, które należy dostarczyć w terminie do 5 dni od dnia poboru próbek,
2) badań parametrów objętych wstępnym monitoringiem promieniotwórczym, które należy dostarczyć
w terminie do 6 miesięcy od dnia poboru próbek.
Wyniki wykonanych analiz muszą być podawane w postaci liczb rzeczywistych bez znaków większości i mniejszości.
Wykonawca wyraża zgodę na powielanie bez ograniczeń przez Zamawiającego wyników wykonanych analiz do
własnych celów.”

Niniejsza odpowiedź staje się integralną częścią zapytania ofertowego z dnia 19 stycznia 2017 roku.

