Kutno, dnia 5 marca 2021 roku
Zamawiający:
Powiat Kutnowski
ul. Kościuszki 16
99-300 Kutno
ZP.272.4.2021.BM
WYKONAWCY
INFORMACJA NA TEMAT TERMINU WIZJI LOKALNEJ
W związku z treścią pkt 5.9 Specyfikacji Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na Remont budynku POW we Franciszkowie – Dworek, w trybie zaprojektuj
i wybuduj, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 roku poz. 2019 z późn. zm. – dalej zwanej „ustawą Pzp”) Zamawiający informuje, iż w dniu
10 marca 2021 roku o godzinie 09:00 udostępni zainteresowanym Wykonawcom obiekt, którego dotyczy
przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w celu odbycia wizji lokalnej – oględzin
obiektu. Wizja lokalna odbędzie się na terenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie,
Franciszków 1, 99-306 Łanięta.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w trakcie odbywania wizji lokalnej, w celu jak najsprawniejszego
przeprowadzenia

tego

procesu

i zminimalizowania

zagrożenia

wynikającego

z aktualnej

sytuacji

epidemiologicznej w kraju, Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na ewentualne pytania Wykonawców.
Po odbyciu wizji lokalnej, Wykonawcy będą mogli zadawać pytania w trybie określonym w art. 284 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ze względu na panującą sytuacje epidemiologiczną Zamawiający prosi o wcześniejsze zgłoszenie
chęci odbycia wizji lokalnej drogą mailowa na adres zamowienia.publiczne@powiatkutno.eu i jednocześnie
przypomina o konieczności zasłaniania ust i nosa w trakcie odbywania wizji lokalnej.
Zamawiający dopuszcza również możliwość odbycia przez Wykonawców wizji lokalnej w innym terminie
niż wskazany powyżej, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca w takiej sytuacji musi uzgodnić termin odbycia wizji
lokalnej

z

Zamawiającym,

kontaktując

się

drogą

mailową

z

Zamawiającym

(adres

e-mail:

zamowienia.publiczne@powiatkutno.eu) z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia przed planowanym
przez Wykonawcę terminem odbycia wizji lokalnej.
Zamawiający, w odniesieniu do treści art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp, oświadcza, iż nie wymaga
obligatoryjnego uczestnictwa w wizji lokalnej, Wykonawców którzy składać będą oferty w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
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