ZTM.EZ.3310.20.2020

Poznań, 13 stycznia 2021 r.

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu występujący jako Zamawiający w postępowaniu
o

udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 z póź. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”
w przedmiocie: „Usługa operatora świadczona przez Wykonawcę dla czterech parkingów
P&R zlokalizowanych na terenie Miasta Poznania ”, działając zgodnie z art. 38 ust. 4

ustawy Pzp dokonuje następującej modyfikacji SIWZ.
Zapis w pkt.11.1 SIWZ brzmiał:
Termin składania ofert upływa w dniu 29.01.2020 r. o godz. 11:00.
Zamawiający nadaje mu następujące brzmienie:
Termin składania ofert upływa w dniu 08.02.2021 r. o godz. 11:00.
Zapis w pkt. 11.7 SIWZ brzmiał:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2020 r. o godz. 12:00, w siedzibie Zamawiającego
– Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, , pok. 107, I piętro.
Informuje że w związku z ograniczonym dostępem do pokoju 107 w celu uczestnictwa w czynności
otwarcia ofert należy co najmniej 10 minut przed wyznaczoną godziną otwarcia ofert zgłosić takie
zapotrzebowanie pracownikowi ochrony w holu na parterze w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający nadaje mu następujące brzmienie:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2021 r. o godz. 12:00, w siedzibie Zamawiającego
– Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, , pok. 107, I piętro.
Informuje że w związku z ograniczonym dostępem do pokoju 107 w celu uczestnictwa w czynności
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otwarcia ofert należy co najmniej 10 minut przed wyznaczoną godziną otwarcia ofert zgłosić takie
zapotrzebowanie pracownikowi ochrony w holu na parterze w siedzibie Zamawiającego.
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