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l.dz. 1476/PIM/04/20/MK/2019-230             

Dotyczy: Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 w Poznaniu przy ul. Solna 2,               

nr postepowania  PIM/03/21/ZP14/2019-230. 

 

 Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), 

Zamawiający informuje o pytaniu skierowanym do treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (SWZ) w postępowaniu:  

 

Pakiet nr 1 z 6.04.2021 r.  

Pytanie nr 1  

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego jak wyżej niniejszym 

zwracamy się z prośbą o przełożenie terminu składania ofert o okres jednego tygodnia                      

tj. na dzień 23.04.2021r. Zamawiający ogłosił postępowanie w piątek 02.04. - w dniu, gdzie 

wiele firm miało urlopy i w związku z tym potencjalni Oferenci zapoznali się z niniejszym 

tematem w dniu dzisiejszym tj. 06.04.2021r. W takim stanie faktów Zamawiający pozostawił 

jedynie 8 dni roboczych na przygotowanie oferty i zdobycie wszystkich ofert branżowych - 

według naszej opinii jest to zdecydowanie za mało czasu na przygotowanie rzetelnej oferty. 

Ponadto według nas załączone przedmiary są nie adekwatne do zakresu prac i wymaga              

to dość sporego nakładu czasu aby to zweryfikować. Pragniemy również zauważyć,                       

że termin realizacji został wyznaczony w dniach od podpisania umowy (210 dni) a więc 

zmiana terminu składania oferty o wnioskowany tydzień nie będzie mieć większego 

znaczenia dla inwestycji. 

 

 

 

 

Wykonawcy w postępowaniu  
 

www.pim.poznan.pl  

http://www.pim.poznan.pl/
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Wyjaśnienia Zamawiającego                                                              

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert                               

z dnia 16.04.2021 r. na 23.04.2021 r.  Jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą 

terminu składania ofert zmianie ulega termin związania ofertą określony w pkt 14 SWZ                                  

z  dnia 15.05.2021 r. na  22.05.2021 r. 

 

Z poważaniem  

 

 

 

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:  

1. Wykonawcy w postępowaniu za pośrednictwem www.pim.poznan.pl , 

2. a/a 

Sprawę prowadzi: Marzena Kaczmarek, specjalista ds. zam. publ. tel. +48 61 884 20 16 e-mail: marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl  
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