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WYJAŚNIENIE 
 

 

do pisemnego przetargu nieograniczonego prowadzonego według przepisów kodeksu cywilnego pn.: 

„Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej z rur PE fi225 od punktu opisanego jako TS1 w drodze nr 

159/3 do punktu Ark 1 wraz z przyłączami na tym odcinku na działkach oznaczonych nr ew.: 159/3, 

165, 157/1 obręb Kruszyna (etap I)” (ZP-WŻ/12/05/2015).  

 

 

 

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie niniejszym 

informuje, że w nazwie zadania i opisie przedmiotu zamówienia błędnie podanie nazwę punktu, od 

którego należy wybudować rozdzielczą sieć wodociągowych: 

 

jest: „od punktu opisanego jako TS1” 

 

winno być: „od punktu opisanego jako ZR1” 

 

 

W związku z powyższym w kalkulacji ceny ofertowej każdy Wykonawca zobowiązany jest 

uwzględnić wszelkie koszty związane z budową rozdzielczej sieci wodociągowej od punktu 

opisanego jako ZR1. 

 

 

Jednocześnie mając na uwadze umożliwienie Wykonawcom złożenie prawidłowych ofert Inwestor 

wydłuża termin składania ofert do dnia 25 maja 2015 roku do godz. 10:00.  

 

 

Mając na uwadze powyższe w treści Warunków Przetargu z dnia 15 maja 2015 roku zmianie 

ulegają następujące punkty: 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania 

inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej z rur PE fi225 od punktu 

opisanego jako ZR1 w drodze nr 159/3 do punktu Ark 1 wraz z przyłączami na tym odcinku na działkach 

oznaczonych nr ew.: 159/3, 165, 157/1 obręb Kruszyna (etap I)”. 



6.13. Wykonawca winien umieścić ofertę (wraz z wypełnionymi załącznikami), zgodnie  

z postanowieniami punktu 6.8., w kopercie zaadresowanej na adres Inwestora podany w pkt. 1 Instrukcji 

dla Wykonawców. Koperta musi posiadać również oznaczenia: 

Oferta w sprawie pisemnego przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: 

„Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej z rur PE fi225 od punktu opisanego jako ZR1  

w drodze nr 159/3 do punktu Ark 1 wraz z przyłączami na tym odcinku na działkach 

oznaczonych nr ew.: 159/3, 165, 157/1 obręb Kruszyna (etap I)” 

„Nie otwierać przed 25.05.2015 r. do godziny 10
15

” 

11.1.4. Wadium musi zostać wniesione przed terminem składania ofert, najpóźniej do 25.05.2015 

roku do godz. 10:00 na cały okres związania ofertą. Wadium musi być bezwarunkowe  

i nieodwołalne. 

12.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Inwestora w pokoju nr 23 

(sekretariat) w godzinach urzędowania lub przesłać, w taki sposób aby dotarła ona na adres Inwestora  

w nieprzekraczalnym terminie do 25.05.2015 r. do godz. 10:00. 

14.1. Wykonawcy pozostają związani ofertą do dnia 23.06.2015 roku. 

15.1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2015 roku o godzinie 10:15 w siedzibie Inwestora 

w sali konferencyjnej, II piętro – sekretariat, pok. nr 23. 

 

 

 

Z poważaniem 

 


