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WSZYSCY WYKONAWCY
 
2021-00812

Dotyczy: Przebudowa i remont budynków wielorodzinnych Kilińskiego 4 i Kilińskiego 5

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuje, iż w związku z toczącym się
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
pn. Przebudowa  i  remont  budynków  wielorodzinnych  Kilińskiego  4  i  Kilińskiego  5,  wpłynęły  od
Wykonawcy zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie 1
W związku z ogłoszeniem przetargu jak wyżej, niniejszym prosimy o zmianę terminu składania ofert o okres
2 tygodni tj. na dzień 29.01.2021r.
Poniżej  nasze  uzasadnienie.  Zamawiający  ogłaszając  postępowanie  przetargowe w dniu  30.12.2020r.  o
godzinie 21:46 wyznaczył termin na składanie ofert mieszczący się w wymaganiach przepisów Ustawy PZP.
Większość  oferentów  z  ogłoszonym  przetargiem  mogło  się  zapoznać  dopiero  w  dniu  dzisiejszym  (4
stycznia),  a  tym samym Zamawiający  pozostawił  jedynie  7 dni  roboczych na  przygotowanie  i  złożenie
oferty ( 5,7,8, 11-14 stycznia) – według naszej opinii jest to termin nierealny na przygotowanie rzetelnych
wycen.   Ponadto z uwagi na fakt, iż termin realizacji zamówienia wynosi 350 dni ( a więc prawie rok) nie
widzimy żadnych podstaw aby nie móc dać wszystkich Oferentom więcej czasu na przygotowanie i złożenie
oferty.

Odpowiedź 1
Zamawiający  informuje,  iż  przychyla  się  do  wniosku  Wykonawcy  i  zmienia  termin  składania  ofert  na
29.01.2021 r

Pytanie 2
Prosimy o zamieszczenie czytelnego zestawienia stolarki z dokumentacji zamiennej – obecnie zamieszczone
zestawienie jest nieczytelne.

Odpowiedź 2
Zamawiający informuje, iż zamieści czytelne zestawienie na stronie postępowania.
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Modyfikacja SIWZ

1. W pkt 18.5.:  

jest:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej trwale kopercie z dopiskiem:

„Przebudowa i remont budynków wielorodzinnych Kilińskiego 4 i Kilińskiego 5. - Nie otwierać

przed 15.01.2021 r., godz. 13:15 ”

winno być:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej trwale kopercie z dopiskiem:

„Przebudowa i remont budynków wielorodzinnych Kilińskiego 4 i Kilińskiego 5. - Nie otwierać

przed 29.01.2021 r., godz. 13:15 ”

2. W pkt 19.1. i 19.2.:  

jest:

19.1. Oferty należy złożyć do dnia 15.01.2021 r. godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego

przy ul. Matejki 57 w Poznaniu w Kancelarii Zamawiającego pokój nr 1. Oferty złożone

po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

19.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.01.2021 r. godz. 13:15 w siedzibie

Zamawiającego, w Kancelarii, pokój nr 1.

winno być:

19.1. Oferty należy złożyć do dnia 29.01.2021 r. godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego

 przy ul. Matejki 57 w Poznaniu w Kancelarii Zamawiającego pokój nr 1. Oferty złożone

po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

19.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29.01.2021 r. godz. 13:15 w siedzibie

Zamawiającego, w Kancelarii, pokój nr 1.
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