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INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT 
ORAZ O ZŁOŻONYM ODWOŁANIU DO KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ 

WRAZ Z WEZWANIEM WYKONAWCÓW DO PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO. 
 
 
Dotyczy: Zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) pn.: 
 
„UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WEWNĄTRZ BUDYNKU BIUROWO – LABORATORYJNEGO ZNAJDUJĄCEGO 

SIĘ W KATOWICACH PRZY UL. GRABOWEJ 1A W ROKU 2023” 
 

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00485759/01 z dnia 08.12.2022 r. 
 
W związku z wpływem do Zamawiającego pytań Wykonawców dotyczących zapisów opisu przedmiotu 
zamówienia oraz SWZ, Zamawiający zgodnie z art.284 ust.3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz.2019 ze zm) przedłuża termin składania ofert do: 
 

19 grudnia 2022 r.  do godz.12.00. 
 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” niniejszym Śląski Zarząd Nieruchomości zawiadamia, iż 
ulega zmianie treść SWZ, następująco: 
 
Zmienia się treść SWZ w ten sposób, że: 

 w rozdz. XXII pkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami Wykonawca składa za pośrednictwem Platformy zakupowej 
Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sznkat do dnia: 19 grudnia 2022 r. 
godzina: 12.00. 
 

 w rozdz. XXIII pkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
Otwarcie ofert nastąpi poprzez otwarcie plików składających się na ofertę, złożonych za pośrednictwem 
Platformy Zakupowej w dniu 19 grudnia 2022 r. o godzinie: 12.05 pod adresem Zamawiającego – 
https://platformazakupowa.pl/pn/sznkat. 
 

Udzielone odpowiedzi na pytania do treści SWZ zostaną opublikowane na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania w terminie umożliwiającym Wykonawcom złożenie ofert uwzględniających 
wszystkie wymagania Zamawiającego. 
 
Działając na podstawie art. 524 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający – Śląski Zarząd Nieruchomości – 
zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego TP-18.2022, zostało wniesione do 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie i wzywa Wykonawców do przystąpienia do postępowania 
odwoławczego. 
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Zgodnie z art. 525 ustawy Pzp: 
 

1) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje; 

2) Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz 
wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Do zgłoszenia przystąpienia dołącza się dowód przesłania kopii 
zgłoszenia przystąpienia zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie; 

3) Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze 
stron; 

4) Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności 
z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z wyjątkiem przypadku zgłoszenia 
sprzeciwu, o którym mowa w art. 523 ust. 1, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po 
stronie zamawiającego. 

 
Treść odwołania w załączeniu.  


