
Miejskie Przedsiębiorstwo              Ruda Śląska, 7 grudnia 2020 roku 
Gospodarki Mieszkaniowej  
Towarzystwo Budownictwa  
Społecznego  Sp. z o.o.  
ul. 1 Maja 218 
41-710 Ruda Śląska 
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych                   
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na usługi: „Usługa ubezpieczenia  majątku                                   
i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej" 
 
Numer sprawy: FK/08/U/PN/2020 

 
Zmiana SIWZ  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 
 

 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego                     
Sp. z o. o., działając  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843),  informuje, iż dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 
Zmiana polega na modyfikacji treści SIWZ: 
 

• W zakresie  ROZDZIAŁU XV: 
 
1/ Zmiana  w pkt.  2 i 3 
 
jest:  
 

1. Termin złożenia oferty: do dnia 9 grudnia 2020  r.  do godziny 9:00. 

2. Otwarcie ofert: w  dniu 9 grudnia o godzinie 10:00. 

 
 
ma być:  
 

3. Termin złożenia oferty: do dnia 11 grudnia 2020  r.  do godziny 9:00. 

4. Otwarcie ofert: w  dniu 11 grudnia o godzinie 9:30 

 
• w zakresie ROZDZIAŁU XIV: 
 
1/ Zmiana  w pkt. 8 
 
jest:  

Koperta/opakowanie z ofertą ma posiadać następujące oznaczenie: 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej 

41-710 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 218 

Oferta do przetargu nieograniczonego: 

Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Mieszkaniowej  

Nie otwierać przed  9 grudnia 2020r.  godz. 10:00 
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ma być: 
Koperta/opakowanie z ofertą ma posiadać następujące oznaczenie: 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej 

41-710 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 218 

Oferta do przetargu nieograniczonego: 

Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Mieszkaniowej  

Nie otwierać przed 11 grudnia 2020  r.  godz. 9:30 

 
Zamawiający także, działając  na podstawie art. 11c i 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843),  dokonuje zmiany zapisów ogłoszenia o zamówieniu: 
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: 
IV 
Punkt: 
6.2 
W ogłoszeniu jest: 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-12-09, 
godzina: 09:00, 
W ogłoszeniu powinno być: 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-12-11, 
godzina: 09:00, 
 
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.   
 
Treść powyższej zmiany jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy będą się ubiegać                                      
o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu.  
 
Zmiana treści SIWZ została dokonana przed upływem terminu składania ofert i wskutek przedłużającej 
się procedury opracowywania wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wniosek 
Wykonawcy.   
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w tej kwestii  stanowi integralną część zawiadomienia, 
zaś treść powyższej zmiany jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy będą się ubiegać                                      
o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu. 
 
 

 
 
 

 
 
 


