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ZMIANA 2 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, 4a w powiązaniu z art. 12a ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. 
zmianami), udziela się odpowiedzi na zapytania oraz zmienia się termin składania  
i otwarcia ofert do przetargu nieograniczonego na: Dostawę fabrycznie nowych 
samochodów osobowo-dostawczych do siedziby Zamawiającego – 2 szt. 
(ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się BZP pod nr 576952-N-2020 
dnia 02.09.2020 r.; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ukazało się w BZP pod nr 
540172065-N-2020 dnia 10.09.2020 r.). 

 

I. Odpowiedzi na zapytania: 
 

1. Czy Zamawiający dopuszcza składanie oferty w formie elektronicznej z dosłaniem 
oryginałów później?  
Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego w pytaniu rozwiązania. 

2. Czy Zamawiający może wydłużyć  (w przypadku braku zgody na formę 
elektroniczną) termin składania ofert do 16.09.20?  
Odp. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. 
 
 

II. W Ogłoszeniu i SIWZ zmienia się  
termin składania i otwarcia ofert: 

 
1. W Ogłoszeniu w pkt. IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu: 
- wyrazy: „Data: 2020-09-11, godzina: 13:00” 
- zastępuje się wyrazami: „Data: 2020-09-18, godzina: 13:00”. 

2. W SIWZ w pkt. 12.1. Składanie ofert: 
- wyrazy: „3. Termin składania ofert upływa dnia 11.09.2020 r. o godz. 13:00.” 
- zastępuje się wyrazami: „3. Termin składania ofert upływa dnia 18.09.2020 r.  
o godz. 13:00.”. 

3. W SIWZ w pkt. 12.3. Otwarcie ofert: 
- wyrazy: „1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.09.2020 r. o godz. 13:30 w 
siedzibie Zamawiającego – w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych 
"EKOWOD" Sp. z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, w budynku 
administracji, w pokoju nr 1.” 
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- zastępuje się wyrazami: „1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.09.2020 r. o 
godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego – w Zakładzie Wodociągów i Usług 
Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, w 
budynku administracji, w pokoju nr 1.” 
 
 

Prezes Zarządu 

Artur Masiowski 

 
 


