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Numer postępowania: 
AKW.351.3.2020 

Czerwonak, dnia 27 października 2020  roku 
 
 
 Wszyscy Wykonawcy, ubiegający się  

o udzielenie Zamówienia Publicznego  

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego poniżej kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych, na zadanie pod nazwą: USŁUGA SPRZĄTANIA POMIESZCZE Ń  
I UTRZYMANIA CZYSTO ŚCI W 2021 ROKU. 

 
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ – nr 1 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, że  
w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SIWZ”.  
Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania: 
 

Treść pytania nr 1: 

czy istnieje możliwość wizji lokalnej na początku przyszłego tygodnia? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że wizja lokalna odbędzie się w dniu 30 października 2020 roku,  
o godz. 10:00, w Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach, ul. Piłsudskiego 3,  
62-028 Koziegłowy. 
 
 

Informacje uzupełniające 

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich 
Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia Publicznego.  
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że udostępnia załącznik nr 6 do SIWZ, tj. wzór 
umowy, który omyłkowo nie został dołączony do SIWZ, z chwilą publikacji ogłoszenia. 
 
Ponadto Zamawiający informuje, iż zmienia termin składania i otwarcia ofert. 
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Nowy termin składania i otwarcia to: 04 listopada 2020 roku. 
 
Godzina oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
 
Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich 
Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia Publicznego.  
 

 
 

 
 
 


