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                     Mysłowice, 05.11.2020r. 
          
 

 
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ I ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4, 4a i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo wien  publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany tres ci 
Specyfikacji Istotnych Warunko w Zamo wienia (SIWZ) i jego załączniko w w postępowaniu o udzielenie 
zamo wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja 
budynku położonego w Mysłowicach przy ul. Bytomskiej 27/29” 

 
Zamawiający dokonuje zmiany w nw. zakresie:  
1. Zmianie ulega opis przedmiotu zamówienia.  
Zamawiający zmienia Przedmiar robo t. Za aktualny i prawidłowy nalez y uznac  Przemiar dodany do 
postępowania niniejszą zmianą – pilk pod nazwą: Załącznik nr 1 do zmiany z 5.11.2020r. - Zmieniony 
Przedmiar. 
Niekatualny jest natomiast Przedmiar znajdujący się w Załaczniku nr 1 do SIWZ, pod nazwą Dokumentacja 
techniczna – nazwa pliku: Przedmiar ul. Bytomska 27,29. 
 
2. Zmiana terminu składania ofert. SIWZ Punkt XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

Było: 
1. Oferta musi byc  złoz ona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na kto rym nalez y napisac : 

Nazwa i adres, e-mail  
Wykonawcy  

Miejski Zarząd Gospodarki 
Komunalnej w Mysłowicach,  
ul. Partyzanto w 21, 41-400 
Mysłowice 

 
OFERTA 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. 
Termomodernizacja budynku położonego w Mysłowicach przy ul. Bytomskiej 27/29 

NIE OTWIERAĆ  PRZED: 06.11.2020 r. GODZ. 11:30 
 

 

2. Opisaną zgodnie z pkt. 1 i zabezpieczoną przed rozklejeniem ofertę nalez y złoz yc  osobis cie, za 

pos rednictwem poczty lub kuriera w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach, ul. 

Partyzanto w 21, 41-400 Mysłowice – SEKRETARIAT pok. nr 15, do 06.11.2020r. do godz. 11:00. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialnos ci za niewpłynięcie oferty w terminie lub niezgodnie z ww. 

opisem. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2020r., o godz. 11.30 w Miejskim Zarządzie Gospodarki 

Komunalnej w Mysłowicach, ul. Partyzanto w 21, 41-400 Mysłowice – w sali nr 13. 

 
Jest po zmianie: 
1. Oferta musi byc  złoz ona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na kto rym nalez y napisac : 

Nazwa i adres, e-mail  
Wykonawcy  

Miejski Zarząd Gospodarki 
Komunalnej w Mysłowicach,  
ul. Partyzanto w 21, 41-400 
Mysłowice 

 
OFERTA 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. 
Termomodernizacja budynku położonego w Mysłowicach przy ul. Bytomskiej 27/29 

NIE OTWIERAĆ  PRZED: 16.11.2020 r. GODZ. 11:30 
 

 

2. Opisaną zgodnie z pkt. 1 i zabezpieczoną przed rozklejeniem ofertę nalez y złoz yc  osobis cie, za 

pos rednictwem poczty lub kuriera w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach, ul. 

Partyzanto w 21, 41-400 Mysłowice – SEKRETARIAT pok. nr 15, do 16.11.2020r. do godz. 11:00. 



 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialnos ci za niewpłynięcie oferty w terminie lub niezgodnie z ww. 

opisem. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2020r., o godz. 11.30 w Miejskim Zarządzie Gospodarki 

Komunalnej w Mysłowicach, ul. Partyzanto w 21, 41-400 Mysłowice – w sali nr 13. 

 
Pozostałe brzmienie SIWZ wraz z załącznikami nie ulega zmianie. 
 
 
Jednoczes nie Zamawiający informuje o dokonaniu zmian w tres ci Ogłoszenia o zamo wieniu w związku z 
wydłuz eniem terminu składania ofert. Zmienione Ogłoszenie o zamo wieniu zostało zamieszczone w 
Biuletynie Zamo wien  Publicznch. 
 

 
 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Gospodarki 
Komunalnej w Mysłowicach 

Małgorzata Ksiąz ek-Grelewicz 
 
 

 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
Załącznik 1 – Zmieniony Przedmiar 

 


