
Strzegom, dnia 10 czerwca 2020 roku
Zamawiający:
Zakład Usług Komunalnych 
w Strzegomiu Sp. z o.o
ul. Aleja Wojska Polskiego 75
58-150 Strzegom

Do: 
Wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia
(numer post. 01/ZP/2020)

ZAPYTANIE I ODPOWIEDŹ 
ORAZ  ZMIANY DO SIWZ 

Dotyczy:   postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie
przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych  w przepisach
wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  w/w  ustawy  pn.    „DOSTAWA  MIAŁU
WĘGLOWEGO  DLA  KOTŁOWNI  W  STRZEGOMIU  NA  SEZON  GRZEWCZY
2020/2021”  (numer postępowania: 1/ZP/2020)

1.    Na  podstawie   art.  38  ust.  2  Ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo zamówień
publicznych   (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843   z  późn.  zm)   -  informujemy,  że  do
Zamawiającego wpłynęło  zapytanie  Wykonawcy.   Poniżej  podajemy treść  zapytania
oraz nasze wyjaśnienie.

Zapytanie nr 1:
„(...)Proszę  o  informację  o  ostatecznym terminie  składania  ofert  do  przetargu
"dostawa miału węglowego dla kotłowni w Strzegomiu (...)” 

Wyjaśnienie do zapytania nr 1:
Zamawiający dokonał w dniu 10  czerwca 2020 roku zmiany SIWZ. Zakres zmiany
został  wskazany poniżej.  Obecnie nowy termin składania ofert  to:  17 czerwca
2020 roku     godz. 10.00,  a nowy termin otwarcia ofert to:  17 czerwca 2020 roku
godz. 10.05.

2.     Na  podstawie art.  38  ust.  4  Ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień
publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019 r.  poz.  1843  z  późn.  zm)    –  Zamawiający:  Zakład
Usług Komunalnych   w Strzegomiu Sp. z o.o. - zawiadamia o n/w zmianach w treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

zmiana nr 1:
W Rozdziale X  w ust. 12 - skreśla się zapis o brzmieniu:  „(...)  16 czerwca (...)”.
W  miejsce  skreślonego  zapisu  wprowadza  się  nowy  zapis  -  o  brzmieniu:
„(...) 17 czerwca (...)”.



zmiana nr 2:
W  Rozdziale  XI   -  zmienia  się  tytuł  Rozdziału.  Nowy  tytuł  Rozdziału  XI  to:
„MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT”. 

zmiana nr 3:
W Rozdziale XI – skreśla się dotychczasowy zapis ust.1. W miejsce skreślonego
zapisu  wprowadza się nowy zapis - o brzmieniu:

„(....) 1.   Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (pokój Biura Zarządu -
I  piętro)     w  terminie  do  dnia  17  czerwca  2020  roku  godz.  10:00
lub  przesłać  na  adres  Zamawiającego:  Zakład  Usług  Komunalnych
w Strzegomiu Sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 75, 58-150 Strzegom.
Otwarcie  ofert  nastąpi  dnia 17  czerwca  2020  roku o  godz.  10:05
w  siedzibie Zamawiającego w budynku administracyjnym (mała Sala
Konferencyjna obok Biura Zarządu – I piętro).(...)” 

Uwaga:  Wykonawcy  zobowiązani  są  do   uwzględnienia  powyższych  informacji  w  treści
składanych   ofert.
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