
 

 

P:\SPRAWY_2017\5427\033_ITS\033_08_Zmiana treści SIWZ.docx TW 

 

Chorzów, dnia 25 października 2017r. 
 

GI/ZP/5427/033_000/008/17  
 
 

Dotyczy:  postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: zaprojektowanie, dostarczenie, wykonanie i uruchomienie do 

działania Liniowego Systemu Zarządzania Ruchem na terenie miasta Chorzowa, 

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

„Budowa centrum przesiadkowego chorzowskiego Rynku wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą”. 
 

 

Zgodnie z przepisem art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) - Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

w Chorzowie jako Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) w zakresie: 

 

A) pkt. 8. System Transmisji Danych. 

w ppkt. 8.11. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w 

zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez 

uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą 
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: 
 

było: 

Miasto Chorzów – Miejski Zarząd Ulic i Mostów  

ul.Bałtycka 8A 

41-500 Chorzów 

 
Oferta: Zaprojektowanie, dostarczenie, wykonanie i uruchomienie do 

działania  

Liniowego Systemu Zarządzania Ruchem na terenie 

miasta Chorzowa, 

 

 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

„Budowa centrum przesiadkowego chorzowskiego Rynku 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 

nie otwierać przed 30.10.2017r godzina 13:00 
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jest: 
 

Miasto Chorzów – Miejski Zarząd Ulic i Mostów  

ul.Bałtycka 8A 

41-500 Chorzów 

 
Oferta: Zaprojektowanie, dostarczenie, wykonanie i uruchomienie do 

działania  

Liniowego Systemu Zarządzania Ruchem na terenie 

miasta Chorzowa, 

 

 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

„Budowa centrum przesiadkowego chorzowskiego Rynku 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 

nie otwierać przed 30.11.2017r godzina 12:00 

 

B) pkt. 9. Miejsce i termin składania ofert. 

było: 

Oferty powinny być złożone w terminie do 30.10.2017r r. do godziny 12:45 w 

siedzibie Zamawiającego: Miejski Zarząd Ulic i Mostów,  

ul.Bałtycka 8A,41-500 Chorzów (sekretariat). 

 

jest: 

Oferty powinny być złożone w terminie do 30.11.2017r r. do godziny 11:45 w 

siedzibie Zamawiającego: Miejski Zarząd Ulic i Mostów,  

ul.Bałtycka 8A,41-500 Chorzów (sekretariat). 

 

C) pkt. 12 Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. 

było: 

Oferty zostaną otwarte w dniu 30.10.2017 r., o godzinie 13:00 

w siedzibie Zamawiającego: 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul.Bałtycka 8A, 41-500 Chorzów, sala 
konferencyjna. 

jest: 

Oferty zostaną otwarte w dniu 30.11.2017 r., o godzinie 12:00 

w siedzibie Zamawiającego: 
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Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul.Bałtycka 8A, 41-500 Chorzów, sala 

konferencyjna. 

 

Powyższa zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

i zgodnie z przepisem art. 38 ust. 4a ustawy – Prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 

2017/S 205-424085 w dniu 25.10.2017r. 
 
 

 

 

 

 

 

 
Dyrektora MZUiM 

 

 

……………………………… 

mgr inż. Piotr Wojtala 


