Znak sprawy: ZP.201.35.2021.2

Poznań, 28.07.2021 r.

WSZYSCY WYKONAWCY
2021-101414

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie
modernizacji przepompowni ścieków wraz z dostawą i montażem dwóch zatapialnych pomp
przy ul. Borówki 4c w Poznaniu.

Zamawiający, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., informuje, że w toku postępowania
wpłynął wniosek od Wykonawcy o umożliwienie przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu.
Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 2 sierpnia 2021 r. na godz. 9:00. Wizja lokalna odbędzie
się w obiekcie przy ul. Borówki 4c w Poznaniu. W sprawie wizji lokalnej Wykonawcy mogą kontaktować się
z Panem Wojciechem Piotrowskim, email: wojpio@zkzl.poznan.pl, tel. 61-4158838.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 1 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, polegającej na zmianie terminu składania
i otwarcia ofert. W związku z powyższym:
– ustępy 1 i 2 Rozdziału XVI SWZ otrzymują następujące brzmienie:
1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia oferty”
dostępnego na Platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan
w terminie do dnia 6 sierpnia 2021 r. do godz. 9.00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 sierpnia 2021 r. o godz. 9.30 poprzez odszyfrowanie ofert wczytanych
na Platformie. W przypadku awarii systemu, powodującej brak możliwości otwarcia ofert w terminie
określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
– Rozdział XV SWZ otrzymuje następujące brzmienie:
Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 4 września 2021 r.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
W imieniu Zamawiającego
Prezes Zarządu Spółki
/–/ Tomasz Lewandowski
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