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PI/DF/2017          Słupsk, dnia 25.05.2018 r. 
     
 

Wykonawcy ubiegający  
się o udzielenie zamówienia 
 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 
 

 
dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa uzbrojenia wodno-
kanalizacyjnego w ulicach Ogrodowa, Długa, Sygietyńskiego, Polna, Płowiecka i Świętopełka w 
Słupsku” – sprawa nr 13/PI/2018. 

 
 

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu przekazuje treść 
zapytania dotyczącego zapisów warunków zamówienia (WZ) wraz z wyjaśnieniem:    
 
Pytanie nr 1: 
Z uwagi na szeroki zakres i złożoność zadania inwestycyjnego oraz zbliżający się okres 
świąteczno-urlopowy, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 
dzień 11.06.2018 r., co umożliwi nam rzetelne przygotowanie wyceny.  
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na dzień 11.06.2018 r. 
W związku z tym zmianie ulega pkt. 15. i 16.1. IDW (Instrukcji Dla Wykonawców). 
 
W pkt. 15. IDW jest: 
15. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 
15.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie – pokój nr 11 (budynek A) przy 
         ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 04.06.2018 r. do  
         godz. 10:00. 
15.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę  
         należy opisać następująco: 

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk.   
Oferta w postępowaniu na: „Budowa uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego w ulicach 
Ogrodowa, Długa, Sygietyńskiego, Polna, Płowiecka i Świętopełka w Słupsku” 
Nie otwierać przed dniem: 04.06.2018 r.; do godziny 10:15.  
Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

 
Pkt. 15. IDW zmienia się na: 
15. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 
15.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie – pokój nr 11 (budynek A) przy 
         ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 11.06.2018 r. do  
         godz. 10:00. 
15.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę  
         należy opisać następująco: 

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk.   
Oferta w postępowaniu na: „Budowa uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego w ulicach 
Ogrodowa, Długa, Sygietyńskiego, Polna, Płowiecka i Świętopełka w Słupsku” 
Nie otwierać przed dniem: 11.06.2018 r.; do godziny 10:15.  
Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

 
W pkt. 16.1. IDW jest: 
16.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 16 (budynek D) przy  
           ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku - w dniu 04.06.2018 r. o godz. 10:15. 
 
Pkt. 16.1. IDW zmienia się na: 
16.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 16 (budynek D) przy  
           ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku - w dniu 11.06.2018 r. o godz. 10:15. 
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Niniejsze pismo stanowi integralną część WZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: bip.wodociagi.slupsk.pl w dniu 
25.05.2018 r.          
 


