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Wszyscy zainteresowani Wpkonawcp

Sprawa: Zmiana SWZ w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Konserwacia

oświetlenia ulicznego sieci wydzielonej miasta Katowice w 2023r. 1/1/2023/WP.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach jako zamawiający działając zgodnie z art. 286

ust. 1 ustawy z II września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) -

dalej: „ustawa Pzp” zmienia SWZ oraz przedłuża termin składania ofert następująco:

W pkt. 12.1 jest:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 07.03.2023 r. Bieg terminu związaniaofertą

rozpoczyna sięwraz z upływem terminu składania ofert.”

Powinno być

Wykonawca pozostaje związany ofertądo dnia 25.03.2023 r. Bieg terminu związaniaofertą

rozpoczyna sięwraz z upływem terminu składania ofert.”

W pkt 14.1 i 14.4 jest

„Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice do dnia 06.02.2023r. do godz:

09:55.”

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06.02.2023r. o godz: 10:00 - link do transmisji on-
line na stronie internetowej zamawiającego.”

Powinno być:

„Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice do dnia 24.02.2023r. do godz:

09:55.”
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„Otwarciezłożonych ofert nastąpi w dniu 24.02.2023r. o godz:

line na stronie internetowej zamawiającego.”

10:00 - link do transmisji on-

Niniej sze pismo zostało zamieszczone na stronie internetowej

https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice w dniu 03.02.2023r

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Miejskiego la w Katowicach

Piotr Ha

OtrzymuiȚ,
I. Wykonawcy uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu,
2. WP a/a sprawy.

Zamieszczono:
Strona internetowa https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice.

erker

Administratorem danych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach (40-381) z siedzibą przy ul. Kantorówny 2a.

prawnego lub zadania.realizacja obowiązkujest udzielenie odpowiedzi na pytanie,Celem przetwarzania danych

Przysługują Państwu prawa: sprostowania i dostępu do danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, odwołania zgody, sprzeciwu oraz

wniesienia skargi.

Szczegóły: https://mzum.katowice.pI/content/rod07

2


