
 

 
Gliwice, 30.06.2017r. 

 
 
Znak sprawy: SSM/4/PP/2017 
 

do wszystkich zainteresowanych 
 
 
Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie instalacji telekomunikacyjnych 

wraz z uruchomieniem systemów  retransmisji sygnału radiowego, systemów dyspozytorskich służb 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i systemów łączności wewnętrznej Operatora Hali, wraz  
z bezprzewodową siecią komputerową w ramach inwestycji pn. „Budowa nowoczesnej hali 
widowiskowo-sportowej Podium w Gliwicach” 

 
 

Zamawiający informuje, że ze względu na dużą liczbę pytań oraz znaczny stopień ich skomplikowania 
odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu zostaną zamieszczone  
w najbliższym czasie. Nawiązując do powyższego Zamawiający informuje, że termin składania zostaje 
przedłużony do dnia 05.07.2017r. do godziny 08:00, natomiast otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.07.2017r. 
o godzinie 09:00, w związku z tym zmianie ulega treść rozdziału 16) pkt.1 oraz pkt.2 SIWZ: 

 
Było 
1. Oferty należy złożyć do dnia 03.07.2017r. do godz. 8.00 w Sekretariacie – pokój nr 109 (I piętro)  

w Śląskiej Sieci Metropolitalnej Spółka z o.o., ul. Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice. W przypadku ofert 
składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do Śląskiej Sieci Metropolitalnej Spółka z o.o. 

2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.07.2017r. o godz. 9.00 w pokoju 002 (parter) w Śląskiej Sieci 
Metropolitalnej Spółka z o.o., ul. Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice. 

Jest: 
1. Oferty należy złożyć do dnia 05.07.2017r. do godz. 8.00 w Sekretariacie – pokój nr 109 (I piętro)  

w Śląskiej Sieci Metropolitalnej Spółka z o.o., ul. Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice. W przypadku ofert 
składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do Śląskiej Sieci Metropolitalnej Spółka z o.o. 

2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.07.2017r. o godz. 9.00 w pokoju 002 (parter) w Śląskiej Sieci 
Metropolitalnej Spółka z o.o., ul. Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice. 
 
Ponadto, Zamawiający informuje że odpowiedzi na zadane pytania w niniejszym postępowania zostaną 

opublikowane w najbliższym terminie, o czym Wykonawcy zostaną poinformowani niezwłocznie po ich 
zamieszczeniu na stronie internetowej.  
 
 
 

Załącznikiem do niniejszego zawiadomienia stanowi:  

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 
 
 
 
 

        Zatwierdzono:  
przez Prezesa Zarządu 

Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. 

 


