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Bydgoszcz,   10 listopada 2021 r. 

 

L.dz.       GZ/MK/3294/21 

 

Sprawa: Dostawa odzieży roboczej, materiałów bhp oraz środków ochrony indywidualnej  

dla pracowników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.  

w Bydgoszczy nr MKUO ProNatura ZP/TP/57/21 

 

 
I. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2021 r. poz. 1129  

ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień: 

 

Pytanie 1:  

Proszę o przesłanie modyfikowalnej Oferty Cenowej, obecna zamknięta jest w PDF. 

Odpowiedź:  

Dodano edytowalną wersję formularza ofertowego i formularza cenowego.  

 

Pytanie 2:  

Czy Zamawiający dopuści maski FFP mocowane na gumki z tyłu głowy za pomocą regulowanej zapinki. 
Czy Zamawiający wyłączy maski FFP3 z poz. 53 do oddzielnego pakietu ? Pozwoli to na złożenie oferty, 
pozwalającej uzyskanie waszej jednostce konkurencyjnej ceny. Jesteśmy polskim producentem 
maseczek medycznych FFP2 i FFP3. Posiadamy własne linie produkcyjne służące do wytwarzania 
wysokiej jakości włóknin polipropylenowych wykorzystywanych do produkcji maseczek medycznych 
oraz półmasek ochronnych co pozwala nam na zaoferowanie produktu wysokiej jakości w atrakcyjnej 
cenie. 
Odpowiedź:  

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.  

 

Pytanie 3:  

Zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 22.11.2021r. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 19.11.2021 r.  

 

Pytanie 4: 

W związku z przygotowaniami do wzięcia udziału w tym postępowaniu proszę o przesłanie w wersji 

edytowalnej Załączników 2-5. 

Odpowiedź:  

Dodano edytowalną wersję Załączników 2-5. 
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Pytanie 5: 

Zwracam się z prośba o przesunięcie terminu składania ofert na 19-11-2021. Pozwoli to na lepsze 

przygotowanie ofert oraz zdobycie wymaganych wzorów. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 19.11.2021 r.  

 

Pytanie 6: 

Zwracam się z prośbą o udostępnienie w formie do edycji formularzy, które należy złożyć 

w postępowaniu nr ZP/TP/57/21. 

Odpowiedź:  

Dodano edytowalną wersję Załączników 2-5. 

 

 
II. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 dokonuje modyfikacji SWZ, a mianowicie:  
 
pkt. 8 ppkt 8.1 1) Cz. III KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓWINFORMACJA  
O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH  zostaje doprecyzowany: 
 
W dotychczasowym brzmieniu:  
przedmiotowe środki dowodowe podlegają przedłożeniu wraz z ofertą. 
 
Przyjmuje brzmienie:  
przedmiotowe środki dowodowe podlegają przedłożeniu wraz z ofertą, próbki należy dostarczyć  
na adres siedziby Zamawiającego: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura  
Sp. z o.o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz. 
 
III. Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021r., poz. 1129 ze zm.) 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 
zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania oferty.  
Jednocześnie zmianie ulega termin związania ofertą.  
 
Część VII INFORMACJA O SKŁADANIU I OTWARCIU OFERT  
Pkt 1  
W dotychczasowym brzmieniu:  

Miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać do dnia 15 listopada 2021 roku do godz. 10:00 za pośrednictwem   Platformy na 
stronie profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje529213  w zakładce 
dedykowanej postępowaniu 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:  

Miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać do dnia 19 listopada 2021 roku do godz. 10:00 za pośrednictwem   Platformy na 
stronie profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje529213  w zakładce 

https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje529213
https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje529213
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dedykowanej postępowaniu 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:  
Związanie ofertą.  
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 14 grudnia 2021r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. 
 
Przyjmuje brzmienie:  
Związanie ofertą. 

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 18 grudnia 2021r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. 
 
Pkt. 3 ppkt 2)  
W dotychczasowym brzmieniu:  
Miejsce i termin otwarcia ofert  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 listopada 2021r. 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. 
 
Otrzymuje brzmienie:  
Miejsce i termin otwarcia ofert  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 listopada 2021r. 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. 
 

Pozostałe warunki i zapisy ogłoszonego postępowania pozostają bez zmian. 

            

   Zatwierdzono: 

       /-/ Konrad Mikołajski - Prezes Zarządu 
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