Chorzów, dnia 27.11.2020 r.
DU/ZP/7042/201_01/000/20
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Bieżące i awaryjne czyszczenie
urządzeń
odwodnienia
ulicznego
na
terenie
miasta
Chorzowa
w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.” - zmiana treści SIWZ.
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, w związku z zapytaniem Wykonawcy
dotyczącym stawki podatku VAT, powodującym konieczność wyjaśnienia jaka stawka podatku VAT
ma zastosowanie dla usług będących przedmiotem zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, informuje, że zmianie ulega termin
składania i otwarcia ofert.
W związku z powyższym zmianie ulega treść SIWZ:
1) Pkt 13.9. 5) otrzymuje brzmienie

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę
należy opisać następująco:
 Nazwa i adres Zamawiającego
 Nazwa zamówienia wraz ze wskazaniem części na która Wykonawca składa
ofertę .
 Nie otwierać przed dniem: 07.12.2020 r. godz. 09:30.
 Nazwa i adres Wykonawcy
2) Pkt.14.1) i 14.2) otrzymują brzmienie

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
14.1. Ofertę, niezależnie od formy, w jakiej będzie składana, należy złożyć
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.12.2020 r. do godz.: 09:00;
14.1.1. W przypadku oferty składanej w postaci elektronicznej- w sposób opisany
w pkt 13.7. i 13.8. SIWZ,
14.1.2. W przypadku oferty w formie pisemnej: ofertę należy przesłać na adres
pocztowy Zamawiającego lub złożyć w siedzibie Zamawiającego – Chorzów,
ul. Bałtycka 8A, w sekretariacie.
14.2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 07.12.2020 r. o godz.: 09:30, poprzez
bezpośrednią
transmisje
online
z
otwarcia
ofert
na
https://www.facebook.com/mzuim.chorzow/
- w związku z wystąpieniem stanu epidemii Zamawiający informuje, że nie ma
możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert.
Powyższa zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i zgodnie
z przepisem art. 38 ust. 4a ustawy PZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w dniu
dzisiejszym w Biuletynie Zamówień Publicznych
Zmiana SIWZ dokonana w dniu 27.11.2020 r. jest wiążąca dla Wykonawców.
p.o. Dyrektor MZUiM
mgr inż. Wojciech Osadnik

