
 

1 

Środa Wielkopolska, dnia 16 marca 2020 r.  

Postępowanie nr LUKS/02/2020 

 

 

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa fabrycznie nowych pojemników wykonanych z 

tworzywa sztucznego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z podziałem na: Tworzywa 

sztuczne i metale; Papier i tektura; Szkło bezbarwne; Szkło kolorowe oraz na niesegregowane 

zmieszane odpady komunalne” 

 

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

publicznych, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ: 

 

 

1) Rozdział XI Opis sposobu przygotowania ofert punkt 2 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 fabrycznie nowych pojemników wykonanych z tworzywa sztucznego do selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych z podziałem na: Tworzywa sztuczne i metale; Papier i tektura; 

Szkło bezbarwne; Szkło kolorowe oraz na niesegregowane zmieszane odpady komunalne” 

Nie otwierać przed 18.03.2020. godz. 10:15  

Koperta wewnętrzna:   

Należy umieścić nazwę i adres oferenta.” 
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2) Rozdział XII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert punkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„ 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 18 marca 2020 r. godz. 10:00 

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

składania ofert.” 

 

3) Rozdział XII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert punkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„ 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 marca 2020 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.” 

 

 

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

Nowy termin składania ofert: 18 marca 2020 roku do godz. 10:00. 

Nowy termin otwarcia ofert: 18 marca 2020 roku do godz. 10:15. 

 

 

 

 

 

 


