
Wrocław, dnia 15.01.2018 r. 
 
 
 

 
 
nr postępowania: BZP.2412.33.2017.BO 

Wykonawcy 
(informacja przesłana faksem i/lub drogą elektroniczną wg 
rozdzielnika oraz zamieszczona na stronie internetowej 
zamawiającego) 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania 
pod nazwą: Budowa wodociągu z przepompownią i przyłączem wraz ze zbiornikiem wody 
pitnej do obiektu ARBORETUM Uniwersytetu Wrocławskiego w Wojsławicach. 

 
INFORMACJA NR 1 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

Pytanie 1: Prosimy o korektę profili sieci wodociągowych (nieczytelne rzędne oraz inne parametry 
przedstawione na rysunkach). 
Odpowiedź 1: Zamawiający przekazuje w załączeniu czytelne profile. 
 
 Ponadto Zamawiający informuje, że na stronie internetowej nie został zamieszczony 
Załącznik nr 9a do SIWZ tj.: STWiORB: Sieć wodociągowa z przyłączem do Arboretum podczas gdy 
zgodnie z zapisem w Rozdziale II punkt. 2.8c) SIWZ na Załącznik nr 9 do SIWZ (STWiORB-y) 
składają się: 
- STWiORB: Sieć wodociągowa z przyłączem do Arboretum (Zał. nr 9a) 
- STWiORB: Zbiornik retencyjny do wody pitnej (Zał. nr 9b) 

Zamawiający przekazuje w załączeniu brakujący Załącznik nr 9a do SIWZ. 
 

Zamawiający przekazuje w załączeniu: 
- czytelne Profile sieci wodociągowych 
- STWiORB: Sieć wodociągowa z przyłączem do Arboretum (Zał. nr 9a do SIWZ) 

 
 
W związku z koniecznością przygotowania wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w przedmiotowym postępowaniu oraz na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający 
przedłuża terminy: 

- składanie ofert: do dnia 25.01.2018 r. do godz. 10:00, 
- otwarcie ofert: dnia 25.01.2018 r. do godz. 10:30. 
 
Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a Zamawiający zamieszcza na portalu Urzędu Zamówień 

Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 
 

mgr Beata Obuchowska 
Przewodnicząca 
Komisji przetargowej 


