Orli Staw, dnia 24 października 2018 r.
JRP.271.1.2.2018
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja linii
sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw” prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - nr
ogłoszenia 2018/S 200-454079 z dnia 17.10.2018r.
Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu na podstawie
art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.)
zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:
1) Punkt 4.4. Instrukcji dla Wykonawców - I części SIWZ otrzymuje brzmienie:
„4.4. Wizja lokalna.
Zamawiający informuje, że wyznacza na dzień 26 października 2018 roku na godz. 11:00 termin
przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca przeznaczonego pod realizację niniejszego zamówienia.
Wizja lokalna odbędzie się w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”,
Orli Staw 2, 62-834 Ceków.
Podczas wizji lokalnej nie będą przyjmowane żadne zapytania ani udzielane żadne wyjaśnienia
dotyczące treści SIWZ.
Wszelkie zapytania należy kierować do Zamawiającego zgodnie z postanowieniami IDW oraz
przepisami ustawy Pzp.
Jakiekolwiek koszty związane z wizją lokalną i inspekcją terenu Zakładu ponosi Wykonawca.
Ponadto Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w innym
niż wyznaczony powyżej terminie. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem
ww. wizji lokalnej w celu zapoznania się z obiektem, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia
w wizji lokalnej w formie pisemnej lub za pomocą faksu (nr faksu +48 62 7635651) bądź za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres przetargi@czystemiasto.pl. O terminie
przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chętni do udziału w niej zostaną poinformowani
pisemnie, faksem lub e-mailem.”
Pozostałe zapisy przedmiotowej SIWZ pozostają bez zmian.
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