
 ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI 
 w Katowicach 

 
 

Strona 1 
 
Jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Śląskiego. 

 

ul. Grabowa 1A, 40-172 Katowice 
zamowienia@sznslaskie.pl 
tel. +48 (32) 782 49 25, 26 
kom. 508792223 
Pekao S.A.: 
nr 69 1240 1037 1111 0011 1425 6774 
NIP: 954-254-19-90 
REGON: 240305185 

Katowice, dnia 13 grudnia 2022 r. 
 

TP-16.2022 
 
 
 
 

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 
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.: 
 

„ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI 
POŁOŻONEJ W KATOWICACH PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 23” 

 
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00471431/01 z dnia 01 grudnia 2022 r. 
 
W związku z przesłanymi do Zamawiającego pytaniami Wykonawcy dotyczących zapisów opisu przedmiotu 
zamówienia oraz SWZ jak również konieczności doprecyzowania niektórych zapisów w dokumentacji w/w 
postępowania, 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: 
 

16 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: 16 grudnia 2022 r. 
godzina: 12.00. 
 

 w rozdz. XXIII pkt 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
Otwarcie ofert nastąpi poprzez otwarcie plików składających się na ofertę, złożonych za pośrednictwem 
Platformy Zakupowej w dniu 16 grudnia 2022 r. o godzinie: 12.05 pod adresem Zamawiającego – 
https://platformazakupowa.pl/pn/sznkat. 
 

Odpowiedzi na pytania do treści SWZ/ewentualne zmiany w SWZ zostaną opublikowane na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania w terminie umożliwiającym Wykonawcom złożenie ofert 
uwzględniających wszystkie wymagania Zamawiającego. 

 


