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Chorzów, dnia 9 maja 2018r. 
 

GI/ZP/5427/010_01/000/18  
 
 

Dotyczy:  postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” przy realizacji 

zadania pn.: „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 z późn. zm.) - Miejski Zarząd Ulic 

i Mostów w Chorzowie, jako Zamawiający, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) w zakresie: 

 

1) W SIWZ w ppkt. 13.2.6. 

było: 

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. 

Kopertę należy opisać następująco: 

 Nazwa i adres Zamawiającego. 

 Oferta w postępowaniu na wykonanie zadania pn: 

Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” przy realizacji zadania 

inwestycyjnego pn.: „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 dniem: 10.05.2018r. godz. 12:00 

 Nazwa i adres Wykonawcy. 

 

jest: 
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. 

Kopertę należy opisać następująco: 

 Nazwa i adres Zamawiającego. 

 Oferta w postępowaniu na wykonanie zadania pn: 

Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” przy realizacji zadania 

inwestycyjnego pn.: „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 dniem: 17.05.2018r. godz. 12:00 

 Nazwa i adres Wykonawcy. 

 



2 

 

2) W SIWZ w pkt 14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

było: 

 

a) w ppkt. 14.1. 

Ofertę należy złożyć: w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Chorzowie – 

w sekretariacie w terminie do dnia 10.05.2018r. do godz. 11:45. 

jest: 
Ofertę należy złożyć: w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Chorzowie – 

w sekretariacie w terminie do dnia 17.05.2018r. do godz. 11:45. 

 

b) w ppkt. 14.2. 

było: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.05.2018r. o godz. 12:00, w siedzibie Zamawiającego – 

sala konferencyjna. 

jest: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2018r. o godz. 12:00, w siedzibie Zamawiającego – 

sala konferencyjna. 
 

3) W Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy w pkt. IX. 

 

było: 

Ilość przeglądów gwarancyjnych w ciągu każdych 12 miesięcy po zakończeniu 

Kontraktu: 

Zobowiązujemy się do wykonania (max 6) ………. przeglądów w ciągu każdych 12 miesięcy 

okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Kontraktu. 

 

jest: 
Ilość przeglądów gwarancyjnych w ciągu każdych 12 miesięcy po zakończeniu 

Kontraktu: 

Zobowiązujemy się do wykonania (max 4) ………. przeglądów w ciągu każdych 12 miesięcy 

okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Kontraktu. 

 

 

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 biuletynie BZP pod numerem 500101251-N-2018 w dniu 09.05.2018r. 

Na stronie Zamawiającego: bip.mzuim.chorzow.eu opublikowano skorygowany Formularz 

ofertowy. 
 

 

 

 

 

 
Dyrektora MZUiM 

 

 

……………………………… 

Piotr Wojtala 


