
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W GAWORZYCACH 

       ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce 

         tel. 076 744 12 62 
 

 

 

Gaworzyce, 14.12.2018 r. 

 

 
Uczestnicy postępowania ZP.271.1.2018 

 

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia budynków i obiektów Zakładu Usług 

Komunalnych” 

 

Zakład Usług Komunalnych, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1986), informuje, że 14 grudnia 2018 r wpłynęły zapytania 

dotyczące ww. postępowania: 

 

Pytanie 1: „Wykonawca zwraca się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 21.12.2018 r. 

  Prośbę uzasadniamy koniecznością sporządzenia kompleksowej oferty (…)”  

 
Odpowiedź :  Zamawiający wydłuża termin do dnia 21.12.2018 r. do godz. 10.00. 

 

Zamawiający, Zakład Usług Komunalnych, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1986) zawiadamia, że wprowadza następujące 

modyfikacje do SIWZ: 

1 .Dotychczasowa treść w rdz. XI w punkcie 11.7.  SIWZ: 

„11.7. Adresowanie oferty: 

Ofertę złożoną w sposób wskazany w pkt 11.6. należy zaadresować i opisać w następujący sposób: 

 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć) 

Zakład Usług Komunalnych 

ul. Dworcowa 95 

59-180 Gaworzyce 

„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Zakładu Usług Komunalnych” 

 
nr postępowania ZP.271.63.2018 

Nie otwierać przed dniem 17.12.2018 r. godz.10.15 

 

1 .Zmieniona treść w rdz. XI w punkcie 11.7. SIWZ:   

„11.7. Adresowanie oferty: 

Ofertę złożoną w sposób wskazany w pkt 11.6. należy zaadresować i opisać w następujący sposób: 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć) 

Zakład Usług Komunalnych 

ul. Dworcowa 95 

59-180 Gaworzyce 

„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Zakładu Usług Komunalnych” 

 
nr postępowania ZP.271.63.2018 

Nie otwierać przed dniem 21.12.2018 r. godz.10.15 

 



 

 

2.Dotychczasowa treść w rdz. XII w punkcie 12.1.SIWZ: 

„12.1. Ofertę należy złożyć w: Zakładzie Usług Komunalnych , 59-180 Gaworzyce, ul. Dworcowa 95, w terminie 

do dnia 17.12.2018 r. do godz.10.00” 

 

2.Zmieniona treść w rdz. XII w punkcie 12.1.  SIWZ: 

„12.1. Ofertę należy złożyć w: Zakładzie Usług Komunalnych, 59-180 Gaworzyce, ul. Dworcowa 95, w terminie 

do dnia 21.12.2018 r. do godz.10.00” 

 

3.Dotychczasowa treść w rdz. XII w punkcie 12.7.SIWZ: 

 

„12.7. Otwarcie ofert (art. 86 Pzp) - jest jawne i nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, tj. w 

dniu 17.12.2018 r. godz. 10.15 w Zakładzie Usług Komunalnych , ul. Dworcowa 95, parter.” 

3.Zmieniona treść w rdz. XII w punkcie 12.7.  SIWZ: 

„12.7. Otwarcie ofert (art. 86 Pzp) - jest jawne i nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, tj. w 

dniu 21.12.2018 r. godz. 10.15 w Zakładzie Usług Komunalnych , ul. Dworcowa 95, parter” 

 

 

Niniejsze odpowiedzi i wprowadzone modyfikacje do SIWZ stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i należy stosować ją odpowiednio. 

Niniejsze zmiany treści SIWZ powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę treści SIWZ 

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

 

 

       Dyrektor 

Zakładu Usług Komunalnych  

  w Gaworzycach 

/-/ Mirosław Piec 
 

                                                                                                    

 


