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Poznań, dnia 26 listopada 2019 r.  

Postępowanie nr LUKS/09/2019 

 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa oleju napędowego  na rzecz spółki Lider Usług 

Komunalno – Samorządowych sp. z o.o.”. 

1. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający podaje poniżej treść pytań otrzymanych od Wykonawców wraz z 

odpowiedziami: 

 

Pytanie: 

W związku z postępowaniem przetargowym, bardzo proszę o przysłanie specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (SIWZ). 

Powyższy dokument nie został udostępniony do wglądu Wykonawcy, posiadamy jedynie formularze, 

oświadczenia oraz wzór umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu dzisiejszym tj. 26 listopada 2019 r. zamieścił dokument SIWZ na stronie 

internetowej LUKS pod odpowiednim linkiem. 

 

2. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ.  

Zmianie ulegają zapisy części SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców: 

1) Rozdział 11 Opis sposobu przygotowania ofert punkt 2. 

 

Jest:  

 

2. Opakowanie oferty 

Ofertę wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym 

opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie zawartości oferty bez jego uszkodzenia, w 

siedzibie Zamawiającego Lider Usług Komunalno - Samorządowych  sp. z o.o.; ul. Wiosny Ludów 3, 63 

– 000 Środa Wielkopolska. 

 

Opakowanie powinno być oznaczone w następujący sposób: 
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Koperta zewnętrzna: 

OFERTA na wykonanie zamówienia pn. 

„Dostawa oleju napędowego na rzecz spółki Lider Usług Komunalno - Samorządowych sp. z o.o.” 

Nie otwierać przed 02.12.2019. godz. 10:15  

 

Koperta wewnętrzna:   

Należy umieścić nazwę i adres oferenta. 

 

Zapis otrzymuje brzmienie: 

 

2. Opakowanie oferty 

Ofertę wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym 

opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie zawartości oferty bez jego uszkodzenia, w 

siedzibie Zamawiającego Lider Usług Komunalno - Samorządowych  sp. z o.o.; ul. Wiosny Ludów 3, 63 

– 000 Środa Wielkopolska. 

 

Opakowanie powinno być oznaczone w następujący sposób: 

 

Koperta zewnętrzna: 

OFERTA na wykonanie zamówienia pn. 

„Dostawa oleju napędowego na rzecz spółki Lider Usług Komunalno - Samorządowych sp. z o.o.” 

Nie otwierać przed 04.12.2019. godz. 10:15  

 

Koperta wewnętrzna:   

Należy umieścić nazwę i adres oferenta. 

 

2) Rozdział 12 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert punkt 6: 

 

Jest:  

 

6. Termin składania ofert: 

a) Ofertę należy składać na adres Zamawiającego: Lider Usług Komunalno – Samorządowych sp. 

z o.o., 63-000 Środa Wielkopolska, w biurze przy ul. Wiosny Ludów 3, I piętro sekretariat, do 

dnia 02 grudnia 2019 r. godz. 10:00 

b) Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie lub wycofać oferty po upływie terminu składania 

ofert. 

 

Zapis otrzymuje brzmienie:  

 

6. Termin składania ofert: 
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a) Ofertę należy składać na adres Zamawiającego: Lider Usług Komunalno – Samorządowych sp. 

z o.o., 63-000 Środa Wielkopolska, w biurze przy ul. Wiosny Ludów 3, I piętro sekretariat, do 

dnia 04 grudnia 2019 r. godz. 10:00 

b) Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie lub wycofać oferty po upływie terminu składania 

ofert. 

 

3) Rozdział 12 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert punkt 7: 

 

Jest: 

 

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 grudnia 2019 r. godz. 10:15; w biurze Zamawiającego tj. Lider Usług 

Komunalno - Samorządowych sp. z o.o., ul. Wiosny Ludów 3, 63-000 Środa Wielkopolska, sekretariat I 

piętro, 

a) Otwarcie ofert jest jawne. 

b) Przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 

Zapis otrzymuje brzmienie: 

 

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 grudnia 2019 r. godz. 10:15; w biurze Zamawiającego tj. Lider Usług 

Komunalno - Samorządowych sp. z o.o., ul. Wiosny Ludów 3, 63-000 Środa Wielkopolska, sekretariat I 

piętro, 

a) Otwarcie ofert jest jawne. 

b) Przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 

3. W zawiązku z podwyższą zmianą, Zamawiający przedłuża termin składania ofert. 

Nowy termin składania ofert: 4 grudnia 2019 roku do godz. 10:00. 

Nowy termin otwarcia ofert: 4 grudnia 2019 roku do godz. 10:15. 
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