
Wierzbinek, dnia 13.01.2021 r. 

Zamawiający:    

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ  

SPÓŁKA Z O.O. W WIERZBINKU 

WIERZBINEK 65, 62-619 SADLNO 

TEL. 63 261-10-36 
 

 

Dotyczy:  

postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego na Dostawa oleju 

napędowego dla sprzętu i pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 

Wierzbinku” (znak ZP.2/2020) 

 

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wierzbinku, 

działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. − Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), informuje o dokonaniu zmiany treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu w 

zakresie terminu składania ofert oraz terminu otwarcia ofert. 

 

Dokonane zmiany są następujące: 

 

1. W SIWZ w Rozdz. XIV pkt 13 zmienia się następująca treść w zakresie opisu 

opakowania oferty: 

Było: „Nie otwierać przed dniem 15.01.2021 r. do godz. 12:00” 

Jest: „Nie otwierać przed dniem 20.01.2021 r. do godz. 12:00” 

 

2. W SIWZ w Rozdz. XV pkt 1 zmienia się następująca treść w zakresie terminu 

składania ofert: 



Było: „Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w siedzibie 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wierzbinku 65 ;62-619 Sadlno 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2021 r. do godz. 12:00” 

Jest: „Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w siedzibie 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wierzbinku 65 ;62-619 

Sadlno w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.01.2021 r. do godz. 12:00” 

 

3. W SIWZ w Rozdz. XV pkt 3 zmienia się następująca treść w zakresie terminu 

otwarcia ofert: 

Było: „Oferty zostaną otwarte w Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

w Wierzbinku, Wierzbinek 65; 62-619 Sadlno w dniu 15.01.2021 r. o godz. 12:15” 

Jest: „Oferty zostaną otwarte w Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

w Wierzbinku, Wierzbinek 65; 62-619 Sadlno w dniu 20.01.2021 r. o godz. 12:15” 

 

 

Zamiany treści SIWZ stanowią jej integralną część.  

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

 

 

 

 


