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dot. przetargu nieograniczonego na dostaw ę środków czysto ści i art. gospodarstwa domowego 
 

Działając zgodnie z pkt 3 Działu V SIWZ Zamawiający, Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. 
z siedzibą w Bydgoszczy modyfikuje treść niniejszej SIWZ. 

I. Zamawiający informuje, że w zakresie niniejszego postępowania wprowadza zadanie nr 2  dotyczące 
dostaw  chemii gospodarczej i artykułów gospodarstwa domowe go.   

Z związku z powyższym dopuszcza się składanie ofert częściowych tj. zadanie 1 i/lub zadanie 2.  

Ofertę należy sporządzić wg. załącznika nr 1,1A i/lub 2, 2A do SIWZ.  

Istotne postanowienia, tj.: warunki wykonania zamówienia oraz warunki płatności zawarte są we wzorze 
umowy stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 

II. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść pkt. 2 zał. 1 do SIWZ w zakresie numeracji załącznika 
wzoru umowy. Zapis: 
” Akceptujemy wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku wybrania naszej oferty 
zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków” 
otrzymuje brzmienie: 
„Akceptujemy wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku wybrania naszej oferty 
zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków.”  

Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ zostaje zamieszczony na Platformie Zakupowej postępowania. 
 
Powyższe zmiany, dokonana modyfikacja oraz wprowadzone załączniki do zadania 2 stanowią integralną 
część SIWZ i są wiążące dla Wykonawców. Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian. Prosimy 
o uzupełnienie materiałów przetargowych. 
 
 

PREZES ZARZĄDU 
Andrzej Wadyński 

           /-/ podpis nieczytelny                

 

 

 

 

 

 


