
Zbrosławice, dn. 03.01.2022r.

GZK.ZS.4.2021

Do wszystkich 
wykonawców

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 
Regulaminu udzielania przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o.  zamówień 
nieobjętych ustawą z  dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp” - zatwierdzonego 
Uchwałą nr 1 z dnia 5 stycznia 2021 r. Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego 
Sp. z o. o.na: „Zakup i dostawa rur wodociągowych na potrzeby inwestycji 
prowadzonych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zbrosławicach w 
roku 2022

Z uwagi na wniosek Wykonawców oraz czas potrzebny na przygotowanie 
ofert z uwagi na przełom roku i postoje technologiczne producentów wydłuża się 
termin składania i otwarcia ofert. 

Zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia i 
wydłuża termin składania i otwarcia ofert. Wydłużenie terminu składania i 
otwarcia ofert uwzględnia już czas na uzyskanie cen ofertowych producentów na 
nowy rok.

Modyfikacja Zapytania ofertowego

 W rozdziale XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Jest: 

6. Oferta musi być złożona w kopercie trwale zaklejonej oraz  opisanej w 
następujący sposób:
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Nazwa i adres Wykonawcy

                              Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o.
ul. Oświęcimskiej 6, 42-674 Zbrosławice

Oferta do ZAPYTANIA OFERTOWEGO na:

dostawy pn.  „Zakup i dostawa rur wodociągowych na potrzeby 
inwestycji prowadzonych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z 

o.o. w Zbrosławicach w roku 2022"

NIE OTWIERAĆ PRZED 04.01.2020 r. GODZ. 9:30

Zmienia się na:

6. Oferta musi być złożona w kopercie trwale zaklejonej oraz  opisanej w 
następujący sposób:

Nazwa i adres Wykonawcy

                              Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o.
ul. Oświęcimskiej 6, 42-674 Zbrosławice

Oferta do ZAPYTANIA OFERTOWEGO na:

dostawy pn.  „Zakup i dostawa rur wodociągowych na potrzeby 
inwestycji prowadzonych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z 

o.o. w Zbrosławicach w roku 2022"

NIE OTWIERAĆ PRZED 14.01.2022 r. GODZ. 9:30

 W rozdziale XVIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Jest: 

1. Ofertę należy złożyć w  Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o., ul. 
Oświęcimskiej 6, 42-674 Zbrosławice w Biurze Obsługi Klienta / 
parter/, nie później niż do 04.01.2022 r. do godz. 915

2. Zamawiający dokona otwarcia kopert z ofertami w dniu 04.01.2022 r. o 
godz. 9 30 w siedzibie Zamawiającego tj.  Gminny Zakład Komunalny Sp. 
z o. o. ul. Oświęcimskiej 6, 42-674 Zbrosławice,  pok. Biura Zarządu – I 
piętro.
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3. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie 
podanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału Zamawiający niezwłocznie 
zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 
niezwłocznie zwróci ofertę. 

Zmienia się na:

1. Ofertę należy złożyć w  Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o., ul. 
Oświęcimskiej 6, 42-674 Zbrosławice w Biurze Obsługi Klienta / 
parter/, nie później niż do 14.01.2022 r. do godz. 915

2. Zamawiający dokona otwarcia kopert z ofertami w dniu 14.01.2022 r. o 
godz. 9 30 w siedzibie Zamawiającego tj.  Gminny Zakład Komunalny Sp. 
z o. o. ul. Oświęcimskiej 6, 42-674 Zbrosławice,  pok. Biura Zarządu – I 
piętro.

3. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie 
podanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału Zamawiający niezwłocznie 
zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 
niezwłocznie zwróci ofertę. 

Obowiązkiem wykonawcy jest uwzględnienie powyższych zapisów przy 
sporządzaniu oferty.
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