MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNIKACYJNE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Bydgoszczy

Bydgoszcz, 08.03.2021 r.

CZ/023/093/2021
(strona internetowa)
dot. przetargu nieograniczonego na dostawę środków czystości 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 domowego.
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

Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.
ul. Inowrocławska 11, 85-153 BYDGOSZCZ
skrytka poczt. B-1 nr 601
tel. (52) 324 94 10
fax (52) 324 94 38
e-mail: zarz@mzk.bydgoszcz.pl
www.mzk.bydgoszcz.pl

SR w Bydgoszczy XIII Wydz. Gosp.
KRS 0000 111 252
Kapitał zakł.: 52.957.100,00 zł
REGON: 091605784, NIP: 554-031-40-41
Bank Millennium S.A. 89 1160 2202 0000 0000 6087 6305
Bank PKO BP S.A. 63 1020 1462 0000 7102 0183 3631

