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Katowice, dn. 05.01.2022 r.
Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

dotyczy: postępowania nieobjętego ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego nr 412101020 pn.: „Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej usunięcia szkód wyrządzonych ruchem zakładu
górniczego w postaci zawodnienia terenu”:
Zad. Nr 1. Kolektor odprowadzający wodę z odwodnienia posesji przy
ul. Wieczorka 5 w Przyszowicach do potoku Cienka wraz z uzyskaniem wszystkich
wymaganych prawem uzgodnień i decyzji administracyjnych umożliwiających
wykonanie robót (etap I) oraz pełnienie nadzoru autorskiego (etap II)
Zad. Nr 2. Kolektor odprowadzający wodę do rowu CH-10 z odwodnienia posesji
przy ul. Pogrzeby 31 w Przyszowicach oraz odwodnienie zawodnionej,
niezabudowanej działki 353/71 wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych
prawem uzgodnień i decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót
(etap I) oraz pełnienie nadzoru autorskiego (etap II).
Działając w oparciu o §35 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej
S.A. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 12.01.2022r na dzień 19.01.2022r.
i w związku z powyższym dokonuje modyfikacji SIWZ:
- w zakresie pkt XVIII ust. 1)., który obejmuje brzmienie:
1)

Ofertę należy złożyć za pomocą narzędzi umieszczonych na platformie Elektronicznego
Formularza Ofertowego w terminie do dnia 19.01.2022r. do godz. 9:45
- w zakresie pkt XIX ust.1.,który utrzymuje brzmienie:
1) Otwarcie ofert nie jest jawne i nastąpi w dniu 19.01.2022r. o godz. 10.00
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