
 

Stargard 09.11.2022 r. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ  

 

Dotyczy: postępowania Dostawa (leasing operacyjny) fabrycznie nowego ciągnika rolniczego  

z przyczepą dla Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o., znak sprawy: NP-ZPS-15/2022 

 

W dniu 8 listopada 2022 roku do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SWZ. Działając na 

postawie § 10 ust. 1 i 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard  

Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

wyjaśnia co następuje:  

 

1. Proszę o przedłużenie terminu składania ofert  do 25.11.2022r z uwagi na to że 11 listopada jest 

dniem wolnym od pracy, oraz to, że na przygotowanie  oferty leasingu operacyjnego potrzeba więcej 

czasu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert. Jednocześnie informując, że 

zmianie ulegają zapisy: 

 

Ogłoszenia o zamówieniu 

było:  

Prosimy wszystkich upoważnionych Wykonawców chętnych do złożenia oferty wg załączonego 

formularza ofertowego w siedzibie Zamawiającego, do dnia: 16.11.2022 r. do godz. 10:00 

jest: 

Prosimy wszystkich upoważnionych Wykonawców chętnych do złożenia oferty wg załączonego 

formularza ofertowego w siedzibie Zamawiającego, do dnia: 25.11.2022 r. do godz. 10:00 

  

Specyfikacji Warunków Zamówienia Rozdział 13 pkt 1 i 2 

było: 

1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Wód Miejskich Stargard  

Sp. z o.o. mieszczącym się w Stargardzie, przy ul. Okrzei 6 do godz. 10:00 do dnia 16.11.2022r. 

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o. przy ul. Okrzei 6  

w Stargardzie w pok. 2 SALA NARAD w dniu 16.11.2022 r. o godz. 10:20. 

jest: 

1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Wód Miejskich Stargard  

Sp. z o.o. mieszczącym się w Stargardzie, przy ul. Okrzei 6 do godz. 10:00 do dnia 25.11.2022r. 

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o. przy ul. Okrzei 6  

w Stargardzie w pok. 2 SALA NARAD w dniu 25.11.2022 r. o godz. 10:20. 

 

Wyjaśnienia i odpowiedzi stanowią integralną część SWZ. 


