
 

DO WYKONAWCÓW 
 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZNIA O 

ZAMÓWIENIU.  
 

Nasz Znak: ES.ZP.15/2020/03   Data: 2021-01-08 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup dwóch fabrycznie nowych 

samochodów ciężarowych o DCM do 3,5 tony w ramach leasingu operacyjnego z 

opcją wykupu” - CZĘŚĆ 1, CZEŚĆ 2” – ES.ZP.15/2020 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 4 i 4a.1) ustawy z dnia 29 stycznia  

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. 

zm.), Zamawiający – Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko – Skawa” Sp. z o.o. w 

Makowie Podhalańskim, ul. 3 Maja 40a, w odpowiedzi na złożone zapytanie wyjaśnia i 

zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która prowadzi do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu.  

Zapytanie Nr 1: 
 
W związku ze zwiększoną ilością dni wolnych w okresie od 23.12.2020 do 08.01.2021 
spowodowanego okresem świąteczno-noworocznym zwracam się z prośbą do 
Zamawiającego o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 20 stycznia 2021 roku. Prośba 
ta podyktowana jest brakiem możliwości przeprowadzenia działań formalnych ( podpisania 
umowy konsorcjum, złożenie oświadczeń i podpisania ofert) w tym okresie w związku z 
nieobecnościami osób umocowanych w KRS oraz Pełnomocników. 

Zapytanie 2: 

Czy możliwe jest wydłużenie terminu składania ofert do 14.01.2021r. 

Okres przełomu roku oraz kwarantanna do 12.01.2021r osoby odpowiedzialnej za 
przygotowanie dokumentów nie pozwoli nam złożyć oferty w wyznaczonym terminie. 

Proszę o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. 

Wyjaśnienie na zapytanie Nr 1 i 2: 

Zamawiający uwzględnia zapytanie Wykonawcy i wydłuża termin składania ofert do 
20.01.2021 r. do godz. 11.00., jednocześnie dokonując:  

1) zmiany SIWZ w następujących punktach: 16.13., 16.15., 16.16., 21.1., 21.2., 22. 

16.13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w 

sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta 

koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie: 

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na:  

Zakup dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych o DCM do 3,5 tony w ramach 

leasingu operacyjnego z opcją wykupu” – CZĘŚĆ 1*, CZEŚĆ 2*, oznaczenie sprawy: 



 

ES.ZP.15/2020 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert: 20.01.2021 r., godz. 11:30. 

*niepotrzebne skreślić 

16.15. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że 

ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w 

zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na:  

Zakup dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych o DCM do 3,5 tony w ramach 

leasingu operacyjnego z opcją wykupu” – CZĘŚĆ 1*, CZEŚĆ 2*, oznaczenie sprawy: 

ES.ZP.15/2020 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert: 20.01.2021 r., godz. 11:30. 

*niepotrzebne skreślić 

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, 

treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób 

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.  

16.16. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 

zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty 

wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi 

zawierać oznaczenie: 

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na:  

Zakup dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych o DCM do 3,5 tony w ramach 

leasingu operacyjnego z opcją wykupu” – CZĘŚĆ 1*, CZEŚĆ 2*, oznaczenie sprawy: 

ES.ZP.15/2020 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert: 20.01.2021 r., godz. 11:30. 

*niepotrzebne skreślić 

 

21.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Przedsiębiorstwo Wodno 
– Kanalizacyjne „Eko – Skawa” Sp. z o.o., ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Maków 
Podhalański, pokój nr 4, w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia  20.01.2021 r. do godz.  11:00 

 

21.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 
kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

 

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko – Skawa” Sp. z o.o. 



 

ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Maków Podhalański  
 

Oferta w postępowaniu na: 

Zakup dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych o DCM do 3,5 tony w ramach 

leasingu operacyjnego z opcją wykupu” – CZĘŚĆ 1*, CZEŚĆ 2*, oznaczenie sprawy: 

ES.ZP.15/2020 

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert: 20.01.2021 r., godz. 11:30. 

*niepotrzebne skreślić 

22. Otwarcie Ofert nastąpi w  siedzibie Zamawiającego, tj.: Przedsiębiorstwo Wodno – 

Kanalizacyjne „Eko – Skawa” Sp. z o.o., ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Maków Podhalański: 

 

dnia  20.01.2021 godz.  11:30 

 

2) zmiany ogłoszenia o zamówieniu w punkcie IV.6.2) Termin składania ofert lub 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 20.01.2021, 
godzina: 11:00 

Marek Guzik 

Prezes Zarządu 
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