
  

„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. 

z siedzibą w Zdzieszowicach 

ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice 
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ąd Rejonowy w Opolu - wysokość kapitału zakładowego: 30 728 000,00   zł 

 

 

Znak postępowania: 17/D/2021 
 
ZAMAWIAJACY :  
„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach 
 
 
 
 

Informacja dotycząca otwarcia ofert   
 

 
W związku z ogłoszeniem w dniu 02.07.2021r. przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod 
nazwą  „Zakup samochodu ciężarowego typu „wywrotka”  na potrzeby bieżącej działalności działu wodno-
kanalizacyjnego Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach” 
Zamawiający  koryguje omyłkę pisarską w pkt X. „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” ppkt 2 :  
Z : „2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2021 r. – nie później jednak niż następnego dnia po dniu, 
w którym upłynął termin składania ofert.” 
Na : „2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2021 r. „ 
Pozostałe zapisy SWZ  pozostają bez zmian. Termin otwarcia ofert określony w SWZ pozostaje bez zmian 
tj 12.07.20201r. Zmiana nie jest zmianą istotna,  ma na celu jedynie ujednolicenie wskazanych w pkt X 
zapisów dotyczących otwarcia ofert i stanowi jedynie korektę pisarską SWZ. 
Niniejsze postępowanie jest postępowaniem sektorowym w rozumieniu art. 7 pkt 35 ustawy Prawo 
zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku. Postępowanie jest prowadzone bez zastosowania 
przepisów w/w Ustawy – jako zamówienie sektorowe, z uwagi na fakt, iż szacunkowa wartość zamówienia 
nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy Pzp. 
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Spółce 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Zdzieszowicach w trybie przetargu nieograniczonego oraz Kodeksu 
Cywilnego. 
 
 
 
 
 
 
          Prezes Zarządu  
                      Izabela Miszkiewicz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują : Wykonawcy, który złożyli oferty 


