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Choroszcz, dnia 29 styczeń 2OL8 r.

Zamawiający:

Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów

i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o.

ul. H. Sienkiewicza 25a, L6-07O Choroszcz

Wszyscy zai nteresowa ni Wykonawcy

zP.7,0L.20t8

Dotyczy przetargu nieograniczonego: ,, Kompleksowe uporzqdkowanie gospodarki wodno -
ściekowej na terenie Gminy Choroszcz" - zadanie - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z bocznymi
odgałęzieniami sieci do granicy pasa drogowego w ul. Rezydenckiej, Skrajnej i Sadowej w Porosłach
gm. Choroszcz.

Na podstawie art.38 ust. 1i2 ustawy zdnia29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2oI5 r., poz.2t64, dalej,,ustawa Pzp") Zamawiający udziela następujących
wyjaśnień dotyczących SlWZ:

Pvtanie 7:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej "Kompleksowe uporzqdkowanie gospodarki

wodno-ściekowej na terenie Gminy Choroszcz" zadonie- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z bocznymi

odgałęzieniami sieci do granicy pasa drogowego w ul. Rezydenckiej, Skrojnej i Sadowej w Porosłach

gm.Choroszcz" o brakujqce arkusze map z projektu "kahalizacja sanitarna w pasach drogowych z

odejściami bocznymi do granicy pasa drogowego w ul, Rezydencka i Sadowa w miejscowoŚci Porosły"

tj. arkusz nr 7/2, nr 2/2 oraz z projektu budowlanego "sieć kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi

do granicy drogi" - orkusz nr 1/1.

W zwiqzku z brakamiw dokumentacji przetargowej prosimy o wydłużenie terminu składania ofert, gdyŻ

zaistniałe braki uniemożliwiajq kompleksowq wycenę robot.

Odpowiedź na pvtanie 1:

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej brakujące arkusze map z projektu "kanalizacja

sanitarna w pasach drogowych z odejściami bocznymi do granicy pasa drogowego w ul. Rezydencka i

Sadowa w miejscowości Porosły" tj. arkusz nr L/2, nr 2/2 oraz z projektu budowlanego "sieć kanalizacji

sanitarnej z odejściami bocznymi do granicy drogi" - arkusz nr t/t.

Zgodnie z art. !2a ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przedtuża termin składania ofert oraz dokonuje

zmiany S|WZ w rozdziale XYl Miejsce oraz termin składania i otwqrcia o|ert ust.3 i 5 poprzez zmianę

zapisów:

3. Termin składania ofert upływa dnia 07. 02. 2078 r. o godz. 10.00.

5. otwarcie ofert nastqpi w dniu 07.02 .2018 r. o godz. 70.75 w siedzibie Zamawiajqcego.
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3. Termin składania ofert upływa dnia 05.a2. 2078 r. o 01dz. 10.0a.

5. otwarcie ofert nastqpiw dniu 05.02. 2078 r. o godz. 10'.75 w siedzibie Zamawiajqcego.

Zamawiający przekazu|e równocześnle odpowlednią zmianę treści ogtoszenia o zamówieniu

UnędowiZamówień Publ|cznych izamieszcza informację o zmianach na stronie lnternetowej.


