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Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie 

Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, 

NIP 953-255-97-41, REGON 340378577, nr BDO 000010322,  

Biuro Zarządu: tel. 52 506 59 45, biuro@pronatura.bydgoszcz.pl, Biuro Obsługi Klienta – tel. 52 522 22 88, klient@pronatura.bydgoszcz.pl 

ProNatura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy  

z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku 

z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario. 
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L.dz.  GZ/MK/3343/21 

 

 

Sprawa: Wynajem sprężarki śrubowej zmiennoobrotowej MKUO ProNatura ZP/TP/63/21 

 

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

ze zm. dalej: PZP) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień: 

 

Pytanie 1: 

Czy jest możliwość wydłużenia składania ofert do końca tygodnia? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 19.11.2021 r.  

 

II. Zgodnie z 286 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2021 r. poz. 1129  

ze zm.) Zamawiający informuje o zmianie treści SWZ, która prowadzi do zmiany ogłoszenia,  

a mianowicie zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.  

 

Zmiany SWZ przedstawiają się następująco:  

 

Część VII INFORMACJA O SKŁADANIU I OTWARCIU OFERT  
Pkt 1  
W dotychczasowym brzmieniu:  

Miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać do dnia 16 listopada 2021 roku do godz. 11:00 za pośrednictwem   Platformy  
na stronie profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje w zakładce 
dedykowanej postępowaniu https://platformazakupowa.pl/transakcja/532296  
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. 11:00 za pośrednictwem   Platformy  
na stronie profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje w zakładce 
dedykowanej postępowaniu https://platformazakupowa.pl/transakcja/532296  
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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 15 grudnia 2021 r. 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 2021 r. 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 16 listopada 2021r. o godz. 11.15 (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. 11.15 (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:  
 

/-/ Jarosław Bańkowski – Wiceprezes Zarządu 

/-/ Barbara Jeruzal – Prokurent Spółki  


