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Chorzów, dnia 28 listopada 2017r. 
 

GI/ZP/7045/073_06/000/17  
 
 

Dotyczy:  postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie usługi pn: „Letnie i zimowe utrzymanie jezdni ulic na 

terenie miasta Chorzowa”. 
 

 

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: 

 

1) ROZDZIAŁ XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

pkt. 1.2. 

 

było: 
Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 1 grudnia 2017 r. o godzinie 09:45 

 

jest: 
Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 27 grudnia 2017 r. o godzinie 09:45 

 

2) ROZDZIAŁ XX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

pkt.6 Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami oświadczeniami w dwóch 

kopertach, opisanych w następujący sposób: 

ppkt. a) koperta zewnętrzna: 

powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób: 

 

było: 
 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie 

41-500 Chorzów, ul. Bałtycka 8a 

Oferta do przetargu nieograniczonego 

na: „Letnie i zimowe utrzymanie jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa” 

  

- Nie otwierać przed 1 grudnia 2017r. godz. 10:00 
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jest: 
 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie 

41-500 Chorzów, ul. Bałtycka 8a 

Oferta do przetargu nieograniczonego 

na: „Letnie i zimowe utrzymanie jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa” 

  

- Nie otwierać przed 27 grudnia 2017r. godz. 10:00 

 

3) ROZDZIAŁ XXIII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA 

OFERT 

było: 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Chorzowie 

– w Sekretariacie, nie później niż do dnia 1 grudnia 2017 r. do godziny 09:45. 

2. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego 

rozdziału Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 

zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 1 grudnia 2017 r. o godzinie 10.00 

w Sali Konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego. 

jest: 
4. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Chorzowie 

– w Sekretariacie, nie później niż do dnia 27 grudnia 2017 r. do godziny 09:45. 

5. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego 

rozdziału Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 

zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

6. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 27 grudnia 2017 r. o godzinie 10.00 

w Sali Konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego. 

 

 

 

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 sprostowaniu ogłoszenia przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 28.11.2017r. 
 

 

 

 
Dyrektora MZUiM 

 

 

……………………………… 

mgr inż. Piotr Wojtala 


