
 

Kolno, dnia 09.09.2021 r. 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie 

Sp. z o. o. 

ul. Kolejowa 4A 

18-500 Kolno 

 

PUK/ZEC/2021 

 

Odpowiedź nr 1 na zapytanie wraz ze zmianą treści SWZ 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 

z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na zadnie pn. Transformacja Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w 

Kolnie w wysokoefektywny system w ciepłowniczy. 

 

 

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej 

„SWZ”). Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy udziela odpowiedzi: 

 

Zapytanie nr 1: 

Wizja lokalna. Zwracamy się z prośbą o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej. Jeśli to 

możliwe na dzień 16.09.2021 r. 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 20.09.2021 r. o godz. 11.00. Wizja lokalna odbędzie się 

na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej mieszczącym się przy ul. Ciepłej 1 w Kolnie. 

 

Zapytanie nr 2: 

Dokumenty finansowe Zamawiającego. Zgodnie z procedurą wewnętrzną obowiązującą w naszej 

spółce, niniejszym zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie wyspecyfikowanych niżej 

dokumentów finansowych, które to dokumenty pozwolą uwiarygodnić Państwa spółkę jako 

bezpiecznego Inwestora: 

- Sprawozdanie finansowe za 2018r. (RZiS, Bilans, RPP, Opinia Biegłego rewidenta – jeśli dotyczy) 

- Sprawozdanie finansowe za 2019r. (RZiS, Bilans, RPP, Opinia Biegłego rewidenta – jeśli dotyczy) 

- Sprawozdanie finansowe za 2020r. (RZiS, Bilans, RPP, Opinia Biegłego rewidenta – jeśli dotyczy) 

- Aktualne zaświadczenie F01 za II KW 2021r. 

- Opinia bankowa nie starsza niż 1 m-c 

- Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS i US, nie starsze niż 1 m-c. 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Dokumenty, o które wnosi Wykonawca nie są w opinii Zamawiającego niezbędne do prawidłowego 

przygotowania i złożenia oferty w postępowaniu. Jednocześnie informuję, że dokumenty finansowe są dostępne 

na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości - https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df    

 

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Zamawiający zmienia treść SWZ w poniższym 

zakresie: 

• Rozdział 2 Zasady komunikacji. Postanowienia ogólne pkt 10 SWZ otrzymuje brzmienie: 

„10. Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, wymaga złożenia oferty po odbyciu 

przez wykonawcę wizji lokalnej. (art.131 ust.2 pkt.1 ustawy). W przypadku, gdy wykonawca złoży ofertę 

bez dokonania wizji lokalnej, Zamawiający – zgodnie z przepisem art.226 ust.1 pkt. 18 – ofertę odrzuci. 

Termin wizji lokalnej określa się na dzień 20.09.2021 r. o godz. 11.00. Wizja lokalna odbędzie się na 

terenie Zakładu Energetyki Cieplnej mieszczącym się przy ul. Ciepłej 1 w Kolnie”. 

 

.  

 

https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df


• Rozdział 1. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony 

internetowej prowadzonego postępowania: 

,,Zamawiający Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Spółka z o.o. 

Adres ul. Kolejowa 4A 18-500 Kolno, Polska   

Telefon +48 86 278 22 84  

Faks +48 86 278 25 12  

E-mail sekretariat@puk-kolno.pl 

ePUAP /PukKolno/SkrytkaESP 

Strona internetowa postępowania: http://puk-kolno.pl/?page_id=182” 

 
 

Niniejsza odpowiedź i wyjaśnienia służą interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. Zamawiający, jak i 

Wykonawcy, są związani niniejszą odpowiedzią i wyjaśnieniami. 
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