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Kolno, dnia 14.09.2021 r. 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie 

Sp. z o. o. 

ul. Kolejowa 4A 

18-500 Kolno 

 

PUK/ZEC/2021 

 

Odpowiedź nr 2 na zapytanie wraz ze zmianą treści SWZ oraz zmianą 

terminu składania i otwarcia ofert i zmianą terminu związania ofertą 

 

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: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie / zamieszczenie na portalu Zamawiającego części 

graficznej PFU. 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dodaje Załącznik nr 1c do SWZ - część graficzna PFU, który otrzymuje brzmienie zgodnie z 

załącznikiem do niniejszej odpowiedzi. 

 

Zapytanie nr 2: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert na dzień 08.10.2021 roku. 

Z uwagi na bardzo złożony charakter inwestycji wymagający zaangażowania na etapie przygotowywania oferty 

projektantów z wielu branż jak również wielu podwykonawców /poddostawców oraz trwający sezon urlopowy 

jak również okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 zachodzi potrzeba zwiększenia jednostki 

czasowej. Przesunięty termin pozwoliłby na rzetelne przygotowanie oraz złożenie oferty handlowej. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 8.10.2021 r. 

 

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

poniższym zakresie: 

• Rozdział 16 Termin związania ofertą pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie: 

„1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca pozostawał związany złożoną ofertą co najmniej do dnia  

09 grudnia 2021 r.” 

• Rozdział 19 Sposób oraz termin składania ofert pkt 6) SWZ otrzymuje brzmienie: 

,,6) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 

złożonej oferty’’.  

Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 8 października 2021 r. do godz. 1000 

Za termin złożenia oferty uznany zostanie 

termin wprowadzenia dokumentów elektronicznych do systemu teleinformatycznego miniPortalu” 



  

• Dodaje się załącznik nr 1c do SWZ – część graficzna PFU, który otrzymuje brzmienie zgodnie z 

załącznikiem do niniejszej odpowiedzi. 

 

Powyższe zmiany zostały również wprowadzone sprostowaniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

 

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

Wykonawcy, są związani niniejszą odpowiedzią i wyjaśnieniami. 

 

Załącznik: 

Załącznik nr 1c – część graficzna PFU. 
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