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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Adres pocztowy: ul. Bałtycka 8A
Miejscowość: Chorzów
Kod NUTS: PL22A
Kod pocztowy: 41-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Osadnik, Sabina Cieślik
E-mail: sekretariat@mzuim.chorzow.eu 
Tel.:  +48 322411270
Faks:  +48 322414060
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.mzuim.chorzow.eu/

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Letnie i zimowe utrzymanie jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa
Numer referencyjny: GI/SC/7045/005/000/20

II.1.2) Główny kod CPV
90600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest letnie i zimowe utrzymanie jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa obejmujące
następujące zadania:
1.1. Zadanie 1: Letnie oczyszczanie nawierzchni jezdni o pow. 1 152 675,53 m2- dróg będących w Zarządzie
MZUiM.
1.2. Zadanie 2: Zimowe oczyszczanie nawierzchni jezdni o pow. 1 152 675,53 m2- dróg będących w Zarządzie
MZUiM w Chorzowie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje załącznik 4, 4a, 4b, 5, 6 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

07/04/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

mailto:sekretariat@mzuim.chorzow.eu
https://www.mzuim.chorzow.eu/
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Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: mzuim
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-022028
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 034-080527
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 14/02/2020

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego – Chorzów, ul. Bałtycka 8A, pokój nr 36 (sala konferencyjna).
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i
dokonywanejest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert
Powinno być:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2020 r. o godz. 09.30, poprzez bezpośrednią transmisję on- line z otwarcia
ofert na stronie https://www.facebook.com/mzuim.chorzow/
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi poprzez bezpośrednią transmisję on- line z otwarcia ofert na stronie https://
www.facebook.com/mzuim.chorzow/

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w związku z wprowadzeniem z dniem 31.03.2020 r. na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz. U.
z 2020 r., poz. 566), informuje, że publiczne otwarcie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu nastąpi
poprzez bezpośrednią transmisje on-line z otwarcia ofert na stronie:
https://www.facebook.com/mzuim.chorzow/
Termin wyznaczony na składanie i otwarcie ofert pozostaje bez zmian.
W dniu 07.04.2020 r. Zamawiający dokonał stosownej zmiany w sekcji IV.2.7) ogłoszenia o zamówieniu nr 2020/
S 034-080527, opublikowanego w dniu 18.02.2020 r. w witrynie TED.
W związku z powyższym zmianie ulega Rozdz. XIII Postanowień SIWZ , który otrzymuje brzmienie:
ROZDZIAŁ XXIII.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w sposób opisany w Rozdziale XXI SIWZ w terminie do dnia 21.04.2020 r. do godz.
08.30:
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2020 r. o godz. 09.30, poprzez bezpośrednią transmisję on- line z
otwarcia ofert na stronie https://www.facebook.com/mzuim.chorzow/
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80527-2020:TEXT:PL:HTML
https://www.facebook.com/mzuim.chorzow/
https://www.facebook.com/mzuim.chorzow/
https://www.facebook.com/mzuim.chorzow/
https://www.facebook.com/mzuim.chorzow/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80527-2020:TEXT:PL:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80527-2020:TEXT:PL:HTML
https://www.facebook.com/mzuim.chorzow/
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Zmianie ulega również pkt 1. Rozdz. XXIV Postanowień SIWZ (INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY
OFERT), który otrzymuje brzmienie:
1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi poprzez bezpośrednią transmisję on- line z otwarcia ofert na stronie https://
www.facebook.com/mzuim.chorzow/

https://www.facebook.com/mzuim.chorzow/
https://www.facebook.com/mzuim.chorzow/

