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Włocławek, dnia 24.07.2019 r. 

 

 

 

Zmiana treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr BZ/ZP.12/04/19 pn.: „Dostawa i montaż fabrycznie nowych opon 

do samochodów ciężarowych, osobowych, wózków widłowych i maszyn budowalnych dla PGK 

Saniko sp. z o.o. we Włocławku z podziałem na cztery zadania” 

 

 

 

PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1986 ze zm.) dokonuje zmiany 

treści SIWZ, w następującym zakresie: 

 

1. Zmianie ulega treść rozdziału XI. pkt. 11.10 SIWZ, 

z brzmienia: 

„Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej i zabezpieczonej kopercie w siedzibie Zamawiającego oraz 

oznakować w następujący sposób: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. 

ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek 

na kopercie należy dopisać: 

Oferta w przetargu nieograniczonym pn.: 

„Dostawa i montaż fabrycznie nowych opon do samochodów ciężarowych, osobowych, wózków 

widłowych i maszyn budowalnych dla PGK Saniko sp. z o.o. we Włocławku z podziałem na cztery 

zadania” 

Nie otwierać przed dniem 02.08.2019 r. godz. 1015.” 

 

na brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej i zabezpieczonej kopercie w siedzibie Zamawiającego oraz 

oznakować w następujący sposób: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. 

ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek 

na kopercie należy dopisać: 

Oferta w przetargu nieograniczonym pn.: 

„Dostawa i montaż fabrycznie nowych opon do samochodów ciężarowych, osobowych, wózków 

widłowych i maszyn budowalnych dla PGK Saniko sp. z o.o. we Włocławku z podziałem na cztery 

zadania” 

Nie otwierać przed dniem 02.08.2019 r. godz. 1115.” 
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2. Zmianie ulega treść rozdziału XII. pkt. 12.4 SIWZ, 

z brzmienia: 

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - salka konferencyjna, w dniu 02.08.2019 r.,  

o godzinie 1015.” 

 

na brzmienie: 

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - salka konferencyjna, w dniu 02.08.2019 r.,  

o godzinie 1115.” 

 

 

 

 

 

 

PREZES ZARZĄDU 

 

Sylwia Wojciechowska 


