
Kamieńsk dn. 13.04.2012r. 
 

Nr sprawy: ZP/271/3/2012 
Znak: ZP/271/3/61/2012 

 
Przedmiot zamówienia dotyczy: dostawy materiałów chodnikowych i drogowych wraz        
z nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby zamawiającego, do zadań chodnikowych       
i drogowych, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi. 

 
INFORMACJE O ZMIANACH  

 
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku informuje, że wpłynął 
wniosek do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  
W związku z powyższym i zgodnie z art.38 ust. 1 , ust.1b, ust.2, ust.4 i 4a, pkt.1) ustawy z 
dnia 29.01.2004r.  Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z 
późn. zm. zamawiający wyjaśnia i dokładnie precyzuje opis przedmiotu zamówienia w 
ogłoszeniu i SIWZ dotyczący korytek ciekowych oraz przedłuża termin składania ofert.  
Zamawiający prosi o pobieranie ze strony internetowej formularza ofertowego, wzoru 
umowy oraz dwóch oświadczeń po zmianach.  

 
Wyjaśnienie do zapytań wykonawcy 

 
Pytanie: W związku z przystąpieniem do w/w przetargu prosimy o wyjaśnienie, czy 
Zamawiający uzna za wystarczającą zmianę w specyfikacji przedmiotu zamówienia korytek 
ciekowych betonowych 50x35x20 na korytka ciekowe betonowe 50x33x20. 
Wymóg ten w znacznym stopniu ogranicza możliwość ubiegania się o zamówienia publiczne 
przez co ogranicza uczciwą konkurencję i powoduje wykluczenie z udziału wielu firm. 
Odpowiedź: Zamawiający pomyłkowo i niedokłanie sprecyzował opis korytek ciekowych i 
w związku z tym są to korytka ciekowe betonowe szare wibroprasowane 50x33x20 (w środku 
łukowe). 
 

Zmiana w SIWZ i załącznikach 
 

W związku w wyjaśnieniem do zapytań wykonawcy i zgodnie z art. jak wyżej następuje 
zmiana w SIWZ i załącznikach, tj. 
SIWZ – IV , pkt. 4 lit. ł/ 
Było: korytko ciekowe betonowe szare 50x35x20 w ilości 100 szt. 
Powinno być: ł/ korytko ciekowe betonowe szare wibroprasowane 50x33x20  (w środku 
łukowe) w 100 szt.  
SIWZ- XIV 1. i 2. 
Było: 1.Oferty należy składać w lokalu zamawiającego: 
Nazwa zamawiającego: Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku 
Ulica: Wieluńska 50  
Kod Miejscowość: 97-360 Kamieńsk  
Parter-pokój nr 3 
do dnia 16.04.2012r. do godz. 9 00.  
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania koperty 
wewnętrznej, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).  



Powinno być:  1.Oferty należy składać w lokalu zamawiającego: 
Nazwa zamawiającego: Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku 
Ulica: Wieluńska 50  
Kod Miejscowość: 97-360 Kamieńsk  
Parter-pokój nr 3 
do dnia 19.04.2012r. do godz. 9 00.  
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania koperty 
wewnętrznej, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).  
 
Było:2. Miejsce otwarcia ofert w lokalu zamawiającego: 
Nazwa zamawiającego: Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku 
Ulica: Wieluńska 50 
Kod Miejscowość: 97-360 Kamieńsk 
Parter - pokój nr 2  
w dniu 16.04.2012r. o godz. 9 30 . 
Powinno być: 2. Miejsce otwarcia ofert w lokalu zamawiającego: 
Nazwa zamawiającego: Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku 
Ulica: Wieluńska 50 
Kod Miejscowość: 97-360 Kamieńsk 
Parter - pokój nr 2  
w dniu 19.04.2012r. o godz. 9 30 . 
 
Formularz ofertowy, wzór umowy oraz dwóch oświadczeń należy pobrać ze strony 
internetowej www. bip.kamiensk.com.pl po zmianach jako załączniki do niniejszych 
informacji. 
 

 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

 
NUMER OGŁOSZENIA W BZP: 116958-2012, data zamieszczenia: 13.04.2012 r. 
Ogłoszenie dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu Nr 108848-2012 z dnia 05.04.2012 r. 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk, woj. 

łódzkie, tel. 44 6817136, fax. 44 6817136, godz. urzęd. od pn do pt od 7 00 do 15 00. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć: 

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  V.  

• W ogłoszeniu jest:  ł/ korytko ciekowe betonowe szare 50x35x20 w ilości 100 szt. 

• W ogłoszeniu powinno by ć: ł/ korytko ciekowe betonowe szare wibroprasowane 50x33x20          

(w środku łukowe) w 100 szt.  

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  XIII  



W ogłoszeniu jest:  Termin składania ofert upływa dnia 16.04.2012 r. do godz. 9 00.  
Oferty należy składać w lokalu SZGK w Kamieńsku tj. 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50, 
parter - pokój nr 3. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.04.2012 r. o godz. 9 30  w lokalu SZGK w Kamieńsku tj.  97-
360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50, parter - pokój nr 2. 
W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania ofert upływa dnia 19.04.2012 r. do godz. 9 

00.  
Oferty należy składać w lokalu SZGK w Kamieńsku tj. 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50, 
parter - pokój nr 3. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.04.2012 r. o godz. 9 30  w lokalu SZGK w Kamieńsku tj.  97-
360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50, parter - pokój nr 2. 

 

p.o. Dyrektor 
Karol Trajdos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


