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Sulejówek, 25.09.2018 

Dane Zamawiającego: 

Horus-Energia Sp. z o.o. 

ul. Drobiarska 43, 

05-070 Sulejówek 

INFORMACJA 

dotycząca zapytania ofertowego 34a/2018  

 Zamawiający niniejszym informuje, iż termin składania ofert wydłużono do 27.09.2018 r. 

Odpowiedzi na poniższe pytania Oferentów: 

„W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 34a/2018 prosimy o odpowiedź na poniższe pytania: 

1. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego w zakres prac objętych oferta wchodzi także 
„demontaż elementów możliwych do zdemontowania oraz zabezpieczenie elementów 
instalacji pozostających na obiekcie (…). Demontaż ma zostać przeprowadzony po wykonaniu 
prac badawczych przez Zamawiającego, dlatego prosimy o określenie kiedy takie praca 
badawcze będą wykonywane i tym samym w jakim terminie ma być wykonany demontaż 
oraz zabezpieczenie elementów. 

2. Prosimy o wyjaśnienie i weryfikację paragrafu 4 Umowy.  
           - Zapisy pkt. 1.1 nie przewidują sytuacji kiedy opóźnienie podpisania Umowy powstało po 

stronie Zamawiającego – prosimy o uzupełnienie. 

           - W punkcie drugim widnieje sformułowanie „Jako datę dostawy uznaje się datę dostarczenia 

do siedziby Horus-Energia Sp. z o.o. w Sulejówku”. Zgodnie z zapytaniem zakres Wykonawcy 

obejmuje      dostawę i montaż elementów rurociągów wraz z próba ciśnieniową, dopuszczeniem 

instalacji przez UDT oraz konieczne demontaże, a przedmiotowy zakres będzie realizowany na 

obiekcie PGNiG w Żarnowcu i Cychrach a nie na w siedzibie Horus Energia. 

3. W nawiązaniu do powyższego prosimy o weryfikacje punktu IV zapytania w zakresie 

kryterium terminu realizacji (tożsamy zapis dotyczący dostawy jw.)” 

 

 

Ad.1. Przewidywany termin prac demontażowych i zabezpieczenia zostających elementów 

instalacji to listopad br. z możliwością przedłużenia dla 2 obiektu na pierwszą połowę grudnia. 

Ad.2. i 3. 

 - W przypadku jeśli podpisanie Umowy opóźniało by się po stronie Zamawiającego, to jako 

początek biegu okresu realizacji uznaje się datę podpisania umowy przez Zamawiającego. 

 - Dostawa i montaż elementów rurociągów wraz z próbą ciśnieniową, dopuszczeniem 

instalacji UDT oraz koniecznie demontaże będą zrealizowane na obiekcie PGNiG w Żarnowcu i 

Cychrach. 

 

Zaktualizowano treść zapytania ofertowego w zakresie daty składania ofert – nowy termin składania 

ofert to 27.09.2018 r. 

 

Wprowadzono zmiany we wzorze umowy w paragrafie 4.  


