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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Letnie i zimowe utrzymanie jezdni 
ulic na terenie miasta Chorzowa” - zmiana treści SIWZ nr 3, dotycząca publicznego 
otwarcia ofert  

 
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. 

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/ 
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