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z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku 
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Bydgoszcz,  21  listopada 2022 r. 
 
 
L.dz.  GZ/MK/ 3389  /2022 
 
 
 
Sprawa: Dostawa części zamiennych do chwytaka produkcji firmy EUROMEC, MKUO ProNatura 

ZP/NO/59/22 

 
 
 
I. Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn.  
Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm. – dalej uPzp) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień: 
 
Pytanie 2: 
W nawiązaniu do Państwa postępowania zakupowego i zbliżającego się okresu przerwy świąteczno-
noworocznej chcielibyśmy zapytać: czy dopuszczają Państwo wydłużenie okresu dostawy z 18 do 22 
tygodni? 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie okresy odstawy do 22 tygodni.  
 
II. Jednocześnie Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 uPzp oraz na podstawie udzielonej odpowiedzi 
na pytanie modyfikuje treść SWZ, a mianowicie: 
 
Część I Postanowienia ogólne 
Pkt 6 
W dotychczasowym brzmieniu:  
Termin wykonania zamówienia: do 18 tygodni od dnia udzielenia zamówienia. 
 
Otrzymuje brzmienie: 
Termin wykonania zamówienia: do 22 tygodni od dnia udzielenia zamówienia. 
 
Załącznik nr 6 Projektowanie postanowienia umowy 
§ 2 ust. 1 
W dotychczasowym brzmieniu: 
Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego przedmiot umowy w terminie do 18 tygodni od dnia 
zawarcia umowy osobiście lub za pośrednictwem przewoźnika. Wykonawca obowiązany jest zapewnić 
całość i nienaruszalność dostawy, w tym odpowiednio zabezpieczyć przesyłkę.  
 
 



Otrzymuje brzmienie:  
Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego przedmiot umowy w terminie do 22 tygodni od dnia 
zawarcia umowy osobiście lub za pośrednictwem przewoźnika. Wykonawca obowiązany jest zapewnić 
całość i nienaruszalność dostawy, w tym odpowiednio zabezpieczyć przesyłkę.  
 
 
III. Zgodnie z art. 286 ust. 3 uPzp Zamawiający przedłuża termin na składanie ofert o czas niezbędny na 
zapoznanie się ze zmianą SWZ i na przygotowanie oferty oraz termin związania ofertą. 
 
Część VII INFORMACJA O SKŁADANIU I OTWARCIU OFERT 
Pkt 1 
W dotychczasowym brzmieniu: 
Oferty należy składać do dnia 25 listopada 2022 roku do godz. 10:00 za pośrednictwem   Platformy na 
stronie profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje w zakładce 
dedykowanej postępowaniu https://platformazakupowa.pl/transakcja/684897  Wykonawca może 
przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Platformy. 
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 
złożonej oferty.  
 
Otrzymuje brzmienie:  
Oferty należy składać do dnia 28 listopada 2022 roku do godz. 10:00 za pośrednictwem   Platformy na 
stronie profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje w zakładce 
dedykowanej postępowaniu https://platformazakupowa.pl/transakcja/684897  Wykonawca może 
przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Platformy. 
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 
złożonej oferty.  
 
Pkt. 2 ppkt 1) 
W dotychczasowym brzmieniu:  
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert (przy czym 
pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert),  
do dnia  22  grudnia 2022 r.  
 
Otrzymuje brzmienie 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert (przy czym 
pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert),  
do dnia 27  grudnia 2022 r.  
 
 
Pkt 3 ppkt 2) 
W dotychczasowym brzmieniu: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 listopada 2022r. o godz. 10.30 przy czym nie później niż dnia 
następnego po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W przypadku awarii systemu 
teleinformatycznego, przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, która powoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po 
usunięciu awarii. 
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Otrzymuje brzmienie:  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 listopada 2022r. o godz. 10.30 przy czym nie później niż dnia 
następnego po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W przypadku awarii systemu 
teleinformatycznego, przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, która powoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po 
usunięciu awarii. 
 
 
 
 

   Zatwierdzono: 

       /-/ Konrad Mikołajski - Prezes Zarządu 

/-/ Jarosław Bańkowski – Wiceprezes Zarządu 

 


