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ZTM.EZ.3310.19.2020                                                                  

Poznań, 12.11.2020r. 

 

 

 

     Wszyscy zainteresowani Wykonawcy 

 

 

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert na usługi 
społeczne dotyczące „Świadczenia usług pocztowych” 
 

 

Zamawiający, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, stosownie do zapisów art. 38 ust. 1, 2 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), poniżej udziela 

odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło od Wykonawcy. 
 

Pytanie nr 1: 

 
Mając na uwadze interes Zamawiającego, Wykonawca wnioskuje o wydłużenie terminu składania ofert do 

25 listopada 2020 r. do godziny 10.00 ze względu na złożoność zadania, Wykonawca chcąc przygotować 

ofertę musi przeprowadzić szereg analiz, aby dobór metod i środków służących osiągnięciu założonych w 

postępowaniu celów zapewnił realizację wszystkich oczekiwań Zamawiającego. Zbyt krótki czas może 

ograniczyć zasadę uczciwej konkurencji oraz spowodować brak możliwości przygotowania jak 

najkorzystniejszej dla Zamawiającego oferty. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 
 
Zamawiający, informuje, że wydłuża termin składania ofert do 20 listopada 2020 r. do godziny 10.00. 

 Jednocześnie Zamawiający, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, stosownie do zapisów art. 38 

ust. 4 w związku z art. 12 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1843), dokonuje zmiany terminów wyznaczonych w Ogłoszeniu o zamówieniu na świadczenie 

usług pocztowych,  a tym samym modyfikacji Ogłoszenia o zamówieniu w następujących miejscach: 

 

1) w Rozdziale 12 – Termin i miejsce składania ofert. Otwarcie Ofert, w pkt. 12.1 nadając mu 

następujące brzmienie: 

„Termin składania ofert upływa w dniu  20.11.2020  r. o godz. 10:00.” 

 

 

http://www.ztm.poznan.pl/
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2) w Rozdziale 12 – Termin i miejsce składania ofert. Otwarcie Ofert, w pkt. 12.5 nadając mu 

następujące brzmienie: 

 

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2020 r. r. o godz. 11:00.” 

 

 

 

 

 Z poważaniem 
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