Ostróda, dnia 07.12.2020 r.
ZP.2610.22.2020.MT
Wszyscy wykonawcy
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1
Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Dostawę paliw płynnych, olejów oraz auto-gazu
dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie na rok 2021, 2022 i 2023”
z

podziałem

na

części,

znak

ZP.2610.22.2020.MT,

ogłoszenie

o

zamówieniu

nr: 760232-N-2020.
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. t. j. z 2019 r. poz. 1843 z późn zm.) Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin
składania oraz otwarcia ofert.
W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

Termin składania ofert

11.12.2020 r., godz. 09.00

Termin otwarcia ofert

11.12.2020 r., godz. 09.15

§ 10 ust. 1 pkt 9):
Wykonawca zamieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie ul. Grunwaldzka 62a, 14-100 Ostróda, pok. nr 7 oraz
opisana:

Oferta w postępowaniu ZP.2610.22.2020.MT „Dostawa paliw płynnych, olejów oraz autogazu dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie na rok 2021, 2022 i 2023”
– Część Nr …..
Nie otwierać przed dniem 11.12.2020 r. przed godz. 9.15.

Zaleca się składanie ofert za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy Prawo pocztowe.
Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się
z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej
korespondencji.
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby
można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

Niespełnienie wymagań określonych w ppkt 7 nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, lecz
wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą
obciążały Wykonawcę.
§ 11 ust. 1
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie,
ul. Grunwaldzka 62a, 14-100 Ostróda, nie później niż do dnia 11.12.2020 r. do godziny 09.00.
Zaleca się składanie ofert za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy Prawo pocztowe.
Osobiste składanie ofert ma miejsce w holu w siedzibie Zamawiającego.
§ 11 ust. 3
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.12.2020 r. o godzinie 09.15
w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62a, 14100 Ostróda, pokój nr 7, poprzez transmisję on-line pod adresem strony internetowej:
https://zdp.ostroda.pl/online/.

Ponadto Zamawiający informuje, że zmianie uległ projekt umowy – Zał. Nr 3a i 3b do SIWZ, które
stanowią załącznik do niniejszego pisma.
Z poważaniem
ZASTĘPCA DYREKTORA
Grzegorz Puzon

