
 
 Wykonawcy  

którzy ubiegają się  
o udzielenie zamówienia  

w nw. postępowaniu 
 
 
 
 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności 
cywilnej Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. 
 

Pytanie 1: 
 Prosimy o przesuniecie terminu składania ofert na 10.12.2020 r. 

Ad 1. Zamawiający w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy informuje, że termin składania i 
otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 09.12.2020 r., do godz. 9.45 (składanie ofert) i 
otwarcie ofert nastąpi o godz. 10.00. Jednocześnie Zamawiający uzupełnia dane w zakresie 
możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej o adres elektronicznej skrzynki podawczej 
„Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści 
SIWZ w pkt. 7.7.1 i 7.7.2 SIWZ w następujący sposób: 
 
Było: 

„7.7. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert 

7.7.1. Termin i miejsce składania ofert: 

(a) Termin składania ofert: 03.12.2020 r. do godziny 09.45. 

(b) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Płocku ul. H. A. Gradowskiego 
11 pok. 101 (sekretariat). 

(c) W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej Wykonawca składa ofertę za 
pośrednictwem formularza do złożenia dostępnego na ePUAP i udostępnionego 
również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez 
Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty 
Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona 
będzie korespondencja związana z postępowaniem oraz adres e-mail. 

7.7.2   Termin i miejsce otwarcia ofert: 

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 03.12.2020 r. o godzinie 10.00 w siedzibie 

Zamawiającego.” 

 
Jest: 

„7.7. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert 

7.7.1. Termin i miejsce składania ofert: 

(d) Termin składania ofert: 09.12.2020 r. do godziny 09.45. 

(e) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Płocku ul. H. A. Gradowskiego 
11 pok. 101 (sekretariat). 

(f) W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej Wykonawca składa ofertę za 
pośrednictwem formularza do złożenia dostępnego na ePUAP i udostępnionego 
również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez 
Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty 
Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona 
będzie korespondencja związana z postępowaniem oraz adres e-mail. Adres 
elektronicznej skrzynki podawczej „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. na 
ePUAP to:   /Wodociagi_Plockie/SkrytkaESP 

 



 

7.7.2   Termin i miejsce otwarcia ofert: 

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 09.12.2020 r. o godzinie 10.00 w siedzibie 

Zamawiającego.” 

 

 


