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Urząd Miasta Mikołowa
Rynek 16
PL 43-190 MIKOŁÓW
Mikołów, dnia 06.04.2020 r.

BGZ.271.1.15.2020

Uczestnicy postępowania:
Kody CPV:
45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
45000000-7 Roboty budowlane
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000-9 roboty instalacyjne wodnokanalizacyjne i sanitarnej
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę
i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 8 oraz
adaptacja części pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego
przy ul. Wolności 27
w Mikołowie wraz z infrastrukturą techniczną,
utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujących
w granicach działek

Działając w trybie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. „Prawo zamówień
publicznych” (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), informujemy, że
zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w zakresie terminu składania i otwarcia.
Termin składania ofert: 17.04.2020 r, godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 17.04.2020 r. godz. 12:30
pkt 10 siwz Opis sposobu przygotowania ofert, w zakresie opisu koperty otrzymuje
brzmienie:
Ofertę należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opisanej:
Oferta PN – 15/2020 Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 8
oraz adaptacja części pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego przy ul.
Wolności 27 w Mikołowie wraz z infrastrukturą techniczną, utwardzeniem terenu oraz
przestawieniem sieci kolidujących w granicach działek.
Nie otwierać przed 17.04.2020 r. godz. 12:30.”
pkt 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ppkt 11.1 otrzymuje brzmienie:
11.1. Oferty należy składać na adres Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16 , pokój nr 1,
nie później niż do dnia 17.04.2020 r. do godz. 12:00, w przypadku przesyłek
pocztowych należy je nadać z odpowiednim wyprzedzeniem – liczy się data
i godz. doręczenia przesyłki zamawiającemu.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.04.2020 r. o godz. 12:30 w Urzędzie Miasta
Mikołów
i
będzie
transmitowane
online
na
kanale
https://www.youtube.com/channel/UCWy6OhIe2OqnJWUZNZgRaGw/
Termin wniesienia wadium zmienia się odpowiednio.
Z up. Burmistrza

