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WSZYSCY WYKONAWCY
   
 
2020-146837

Dotyczy:  Świadczenie  kompleksowej  usługi  sprzątania  w  siedzibie  i  terenowych  jednostkach  Zarządu

Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., w podziale na 4 części.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. (dalej Zamawiający) zgodnie z art. 38 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, dalej Ustawa) informuje,
iż w  związku  z  toczącym  się  postępowaniem  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na
świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w siedzibie i terenowych jednostkach Zarządu Komunalnych
Zasobów  Lokalowych  sp.  z  o.o.,  w  podziale  na  4  części  wpłynęło  od Wykonawcy  zapytanie  do  SIWZ
o następującej treści:

Pytanie nr 1

W postępowaniu  na świadczenie  kompleksowej  usługi  sprzątania  w siedzibie  i  terenowych jednostkach
Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w Poznaniu, w podziale na 4 części W punkcie VIII
SIWZ  dot.  wadium  dla  części  I  widnieje  kwota 6 600,00  zł  (słownie:  sześć  tysięcy  sześćset  pięćdziesiąt
złotych). Czy kwota wpisana słownie jest prawidłowa? 

Odpowiedź nr 1

Zamawiający  informuje,  że  w  punkcie  VIII  SIWZ  w  treści  dotyczącej  informacji  o  wadium  dla  części  I
poprawna kwota wadium to 6 600,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych).

W związku  z  powyższym  działając  na  podstawie  art.  38   ust.  4  Ustawy  Zamawiający  modyfikuje  treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w następujący sposób:

w pkt.VIII.1 pkt.1) SIWZ:

 jest:

„Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wniesienia  –  przed  upływem  terminu  składania  ofert  –  wadium

w kwocie:
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1) dla Części 1 – 6 600,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych)”

winno być:

„Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wniesienia  –  przed  upływem  terminu  składania  ofert  –  wadium

w kwocie:

       1) dla Części 1 – 6 600,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych)”

Ponadto Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 01.12.2020 r. do godz.13.00 i w związku

z tym dokonuje stosownej modyfikacji SIWZ:

w pkt.X. 12. SIWZ:

jest:

„Ofertę należy złożyć w zamkniętej trwale kopercie z dopiskiem:

„Oferta  na  świadczenie  kompleksowej  usługi  sprzątania  w siedzibie  i  terenowych  jednostkach  Zarządu

Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w Poznaniu, w podziale na 4 części – Część ….. , nie otwierać

przed 27.11.2020 r., godz. 13.30.””

winno być:

„Ofertę należy złożyć w zamkniętej trwale kopercie z dopiskiem:

„Oferta  na  świadczenie  kompleksowej  usługi  sprzątania  w siedzibie  i  terenowych  jednostkach  Zarządu

Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w Poznaniu, w podziale na 4 części – Część ….. , nie otwierać

przed 01.12.2020 r., godz. 13.30.””

w pkt. XI.1.SIWZ:

jest:

„Oferty należy złożyć do dnia  27.11.2020 r., godz.  13.00  w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu przy ul.

Matejki 57 - w Kancelarii (…)”

winno być:

„Oferty należy złożyć do  dnia  01.12.2020 r., godz.  13.00  w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu przy ul.

Matejki 57 - w Kancelarii(...)”

w pkt.XI.2 SIWZ:

jest:

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27.11.2020 r., godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu

przy ul. Matejki 57  – w Kancelarii (…)”

winno być:

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 01.12.2020 r., godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu

przy ul. Matejki 57  – w Kancelarii (…)”

Odpowiednie zmiany zostały także wprowadzone w sprostowaniu do ogłoszenia nr 610512-N-2020 z dnia

2020-11-16 r. 
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