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Znak sprawy: ZUO/101/010/2021                                                Szczecin, 27 kwietnia 2021 r. 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. 

ul. Logistyczna 22 

70-608 Szczecin 

Wykonawcy uczestniczący 

w postępowaniu 

 

Dotyczy:  postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej progów 
unijnych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa w formie 
leasingu finansowego fabrycznie nowego podnośnika masztowego  
z wysięgnikiem przegubowym. 

 
ZMIANA SIWZ W ZAKRESIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie: 

1) Rozdział XI pkt 13 lit. a SWZ otrzymuje brzmienie: 

Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:  

a) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:  

„Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Logistyczna 22, pok. nr 301 
(sekretariat) 70 – 608 Szczecin, przetarg nieograniczony pn.: 

Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego podnośnika 
masztowego z wysięgnikiem przegubowym  

oraz nie otwierać przed 06.05.2021 r. godzina 12:00” 

bez nazwy i pieczątki wykonawcy;  

2) Rozdział XIV pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie: 

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 05.06.2021 r. 

3) Rozdział XV pkt 1 i 7 SWZ otrzymuje brzmienie: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Logistyczna 22  w Szczecinie, 

pok. nr 301 (sekretariat) w terminie do dnia 06.05.2021 r.,  do godz. 12:00. 

7. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Logistycznej 22  

w Szczecinie, pok. nr 201 (sala konferencyjna) w dniu  06.05.2021 r., o godz. 12:15  

Załączniki: 

1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

Zmiany wprowadzone przez Zamawiającego mają charakter wiążący i jako takie 
stanowią integralną część SWZ. 

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.  

http://www.zuo.szczecin.pl/

