
Toruń, dn. 3 grudnia 2021 r. 
 

Zamawiający: 
Miejski Zakład Komunikacji w Nysie sp. z o.o. 
ul. Piłsudskiego 59, 48-303 Nysa 
 
Pełnomocnik Zamawiającego: 
Nord Partner sp. z o. o.   
ul. Lubicka 16, 87-100 Toruń 
 
 

WYKONAWCY    
 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez negocjacji na: „Kompleksowe ubezpieczenie mienia 
i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie sp. z o.o.” 

Oznaczenie sprawy: 31.21.P.DUJSP 
 

 
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu w terminie 

określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) - dalej jako „ustawa Pzp”, Wykonawcy zwrócili 
się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 
(SWZ). W związku z powyższym Pełnomocnik Zamawiającego udziela następujących wyjaśnień 
SWZ, które zostaną udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania.   

Ponadto wszędzie, gdzie jest zapis typu „BYŁO: JEST:” Pełnomocnik Zamawiającego 
działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia 
(SWZ). 

 
Pytanie nr  1 
Wnioskujemy o zmianę terminu składania ofert na 13 grudnia 2021r., godzina 14:00 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego dokonuje zmiany SWZ w następujący sposób.  
 
ROZDZ. XVI TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
BYŁO 

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 
pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 
ofert, przez okres 30  dni, tj. do dnia 4 stycznia 2022 r. 

JEST 
1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 
ofert, przez okres 30  dni, tj. do dnia 8 stycznia 2022 r. 

 
 
 



ROZDZ. XVIII TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.  
BYŁO 
2. Termin złożenia oferty: do dnia 6 grudnia 2021 r.  do godziny 14:00. 
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 6 grudnia 2021 r. o godzinie 14:15. 
JEST 
2. Termin złożenia oferty: do dnia 10 grudnia 2021 r.  do godziny 14:00. 
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 grudnia 2021 r. o godzinie 14:15. 
 
 
 
 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż powyższe wyjaśnienia i zmiany SWZ są jej integralną 
częścią oraz są wiążące przy składaniu ofert. 
 
 

    Pełnomocnik Zamawiającego   
 

        


