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Wykonawcy
którzy ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa systemu
monitoringu Miasta dla podobszaru A i D w ramach zadania pn.:” Zagospodarowanie
zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra” w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Zielonej Góry- Miasto Zielona Góra”.
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą pzp, Zamawiający przekazuje treść
zapytań wniesionych do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w dniu
14 marca br. wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie: W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu niniejszym zwracamy się z prośbą
o umożliwienie dokonania wizji lokalnej, w miejscu planowanej inwestycji wraz z możliwością
dokonania jego fotokopii. Pozostaniemy zobowiązani za udostępnienie terenu w dniu 15 marca 2017r.
w godzinach przedpołudniowych. Dodatkowo prosimy o uwzględnienie w odpowiedzi na niniejsze
pismo formalności jakiej dopełnić ma Wykonawca - osoba przez niego oddelegowana.
Wyjaśnienie: W związku z przysługującym Wykonawcy prawem, Zamawiający zaprasza wszystkich
zainteresowanych Wykonawców na wizję lokalną przyszłego Miejskiego Centrum Monitoringu
przy ul. Kasprowicza 3/5, 65-074 Zielona Góra celem zapoznania i zbadania miejsca robot oraz
warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia.
Wizję lokalną obiektu można odbyć w dniach 23-24 marca 2017r. w godzinach 10:00-13:00 po
uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem Urzędu Miasta Zielona Góra panem Krzysztofem
Rutkowskim tel.: 68 457 56 06, 457 56 53 lub 664 407 946.
Pytania wraz z odpowiedziami stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić
w składanej ofercie.
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