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Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

W nawiązaniu do pytania złożonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Modernizacja i budowa boisk przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr
4 - PT + wykonawstwo” – nr sprawy jak wyżej, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. dalej uPzp) oraz regulaminu
postępowania w sprawach o zamówienia publiczne nadanego zarządzeniem nr 51/17 Prezydenta Miasta
Mysłowice z dnia 01.02.2017 r., informuje:
Pytanie 1:
Uprzejmie prosimy Zamawiającego o :
1.Zamieszczenie opisu elektryki STWIORB oraz brak typu słupów, opraw, mocy.
Odpowiedź:
Zamawiający zamieszcza jako załącznik nr 15 Opis techniczny oświetlenia do SIWZ.
Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art 38 ust 4 Pzp w treści siwz wprowadza następujące
zmiany:
1) w rozdziale XII pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1, 41-400
Mysłowice, piętro II, pok. 305 do dnia 28.10.2020r., do godziny 11:00. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia
Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie, o którym mowa powyżej, oraz zwraca ofertę po upływie terminu
do wniesienia odwołania.
2) w rozdziale XII pkt 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2020r., o godzinie 12:00, w siedzibie Zamawiającego
tj. Urzędzie Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice, piętro I, pok. 224.
3) Dodatkowo dodaje się załącznik nr 16 układ funkcjonalny bieżni oraz toru do skoku w dal i załącznik nr 17
układ funkcjonalny boiska.
Ponadto Zamawiający informuje, że zmienia się treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie
Zamówień Publicznych nr: 587338-N-2020 z dnia 2020-09-21 ,ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540181675N-2020 z dnia 21-09-2020 r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540188722-N-2020 z dnia 30-09-2020 r.,
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540196319-N-2020 z dnia 08-10-2020 r.
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