Olsztyn, 14 stycznia 2021 roku
Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu
L.dz.: ZP/BB/355/2021
Przedmiot zamówienia:
Dostawa jednej czołowej ładowarki kołowej z ramą przegubową oraz czterech ładowarek
teleskopowych dla ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie
Numer postępowania: ZGOK/PN/67/2020
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
NA PYTANIA WYKONAWCY Z DNIA 11 STYCZNIA 2021 ROKU
[ZESTAW NR 22]
„Dotyczy: Część II-V, Rozdział IV SIWZ – Termin wykonania zamówienia.
Czy w związku z wydłużeniem przez producenta okresu produkcji maszyn związanym z ogólną
sytuacją pandemiczną w Europie (wydłużenie łańcucha dostaw podzespołów maszyn), oraz
przypadającym na czas realizacji zamówienia okresem wakacyjnym, Zamawiający zgodzi się na
wydłużenie okresu dostawy ładowarki/ładowarek teleskopowych do 238 dni od daty podpisania
umowy? W przypadku zgody Zamawiającego na powyższą zmianę, termin realizacji zamówienia
wynosiłby w sumie 268 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy (238 dni na dostawę i 30 dni
na przeprowadzenie szkolenia)”.
Odpowiedź
Patrz zmiana SIWZ poniżej.
ZMIANA SIWZ
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych zmienia SIWZ w poniższym zakresie i w poniższy sposób:
Część I SIWZ (IDW) Rozdział IV:
1. Termin realizacji zamówienia wynosi do 215 268 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania
umowy, przy czym wyznacza się następujące terminy częściowe:

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie
ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, tel. 89 555 20 10, email:zgok@zgok.olsztyn.pl,
REGON 510734049, NIP 739-29-54-369, numer rejestrowy BDO:000027736
KRS 0000097877 Sąd Rejonowy w Olsztynie, Kapitał zakładowy wniesiony 29 993 500 zł

1.1.

do 185 238 dni kalendarzowych na dostawę ładowarki licząc od daty podpisania
umowy,

1.2.

do 30 dni kalendarzowych na szkolenie personelu Zamawiającego licząc od daty
popisania protokołu odbioru dostawy.

Część II SIWZ (Projekt umowy) Rozdział XI, § 3 ust. 1 i 2:
1.

Termin realizacji zakresu podstawowego Przedmiotu Umowy wynosi do 215 268 dni
kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.

2.

Wyznacza się następujące terminy częściowe: dla zamówienia podstawowego:
1. do 185 238 dni kalendarzowych na dostawę ładowarki licząc od daty podpisania
umowy,
2.

do 30 dni kalendarzowych na szkolenie personelu Zamawiającego licząc od daty
popisania protokołu odbioru dostawy; szkolenie zostanie przeprowadzone w dwóch
terminach uzgodnionych przez Strony na etapie realizacji umowy.

Część I SIWZ (IDW) Rozdział XI, ust. 1 i 3:
1. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pomocą dedykowanego Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu
pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl do dnia 22 stycznia 2021 roku 2 lutego 2021 roku
do godziny 10:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w dniu 22 stycznia 2021 roku 2 lutego 2021
roku o godzinie 10:30.

Z poważaniem

Beata Bagińska
Kierownik Zespołu ds. Zamówień
Publicznych
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