
 

 

AS.ZZO.271.5.2020 – 1085     Marszów, dnia  18.05.2020 r.  

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY (1) 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego dla zadania: Odbiór i  zagospodarowanie paliwa 

alternatywnego (RDF) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie 

z podziałem na zadania - PRZETARG II, nr referencyjny nadany sprawie przez 

Zamawiającego: AS.ZZO.271.5.2020 

 

Zgodnie z artykułem 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U.2019 r., 1843 t.j.) udzielamy odpowiedzi na pytania Wykonawców 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dla zadania Odbiór i  zagospodarowanie 

paliwa alternatywnego (RDF) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 

w Marszowie z podziałem na zadania - PRZETARG II, nr referencyjny nadany sprawie 

przez Zamawiającego: AS.ZZO.271.5.2020 

 

Pytanie 1 

Działając w imieniu spółki pod firmą ….. jako osoba uprawniona do jej jednoosobowej 

reprezentacji, niniejszym zwracam się z prośbą o odroczenie wyznaczonego na dzień 22 maja 

2020 roku terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie 

przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Odbiór i zagospodarowanie paliwa 

alternatywnego (RDF) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie 

z podziałem na zadania” (Numer referencyjny zamówienia AS.ZZO 271.5.2020). 

Z uwagi na wprowadzony w dniu 20 marca 2020 roku stan epidemii w związku z zakażeniami 

wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz.U. Poz. 491) i tym 

samym z uwagi na wprowadzone ograniczenia w pracy Urzędów, a także obostrzenia 

w zakresie obsługi interesantów przez pracowników właściwych Urzędów, Spółka nie będzie 

miała możliwości uzyskania wymaganych zaświadczeń, w tym w szczególności 

zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych oraz zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie 

wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia AS.ZZO 271.5.2020. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert.  

   

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść SIWZ  rozdział XI nadając mu treść 

jak poniżej: 

„ROZDZIAŁ XI 

MIEJSCE I TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

11.1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć w terminie 

do dnia 30.06.2020 r. do godziny 10:00 za pośrednictwem Formularza do złożenia, 

oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. 



 

11.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2020 r. o godzinie 10:35 w siedzibie 

Zamawiającego w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o., Marszów 50A, 

68-200 Żary, w pokoju nr 10. 

11.3. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert 

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej  

www.marszow.pl informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach”. 

oraz treść ogłoszenia w sekcji IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków 

o dopuszczenie do udziału, w sekcji  IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie 

związany ofertą oraz w sekcji IV.2.7) Warunki otwarcia ofert, nadając im treść jak poniżej: 

 

„IV.2.2) 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

Data: 30/06/2020 

Czas lokalny: 10:00” 

 

„IV.2.6) 

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 

Oferta musi zachować ważność do: 29/08/2020” 

 

„IV.2.7) 

Warunki otwarcia ofert  
Data: 30/06/2020  

Czas lokalny: 10:35  

Miejsce: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Zakładzie Zagospodarowania 

Odpadów Sp. z o.o., Marszów 50 A, 68-200 Żary, POLSKA, w pokoju nr 10. 

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert”. 

 

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w rozdziale II pkt. 2.2. Termin wykonania 

zamówienia, nadając mu treść jak poniżej: 

 

„2.2. Termin wykonania zamówienia: 01.09.2020 r. do 28.02.2021 r. dla każdej części 

(z możliwością przedłużenia umowy w celu zrealizowania całości usługi w stosunku 

do określonych ilości w poszczególnych częściach zamówienia)”. 

 

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1 do SIWZ (formularz oferty) pkt. 2., nadając 

mu treść jak poniżej: 

 

„2. Termin wykonania zamówienia do 28.02.2021 r. (z możliwością przedłużenie terminu 

http://www.marszow.pl/


 

wykonania zamówienia w celu zrealizowania całości usługi w stosunku do określonych 

ilości w poszczególnych częściach zamówienia)”. 

 

Zamawiający modyfikuje treść ogłoszenia w sekcji II.2.7) Okres obowiązywania 

zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów, nadając mu treść 

jak poniżej: 

 

„II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów 
Początek: 01/09/2020 

Koniec: 28/02/2021 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie” 

 

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 6 do SIWZ (projekt umowy) § 8 ust. 1., nadając 

mu treść jak poniżej: 

 
„1. Umowa zostaje zawarta na okres od zawarcia umowy do 28.02.2021 r”.  

 

Zamawiający niniejszym publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zmiany w dokumentacji 

zostały oznaczone kolorem czerwonym.  

Pozostałe zapisy dokumentacji przetargowej pozostają bez zmian. 

 

 

Z up. Prezesa Zarządu 
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