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INFoRMACJA NA STRONĘ INTERNEToWĄ I TABLICĘ oGŁosZEŃ GIG

Oznaczęnię sprawy: FZ - l/4817/AJll'/ Katowice, dn. 12.10.2018 r

zamowlenla
nięograniczonęqo na dostawę trzęch (3) zęstawów systęmu pomiaroweeo poziomu zwięrciadła wody -

zamówięnie o wartości większei niz kwot}' okręślonę w przepisach wydanvch na podstawie art. l1. ust. 8 ustaw!'
z dnia 29 stv cznia 200 4 r. P r a:w o zamów ięh pub|iczn:l ch.

W dniu 14.09.2018 r. Zamawiający umieścił na stronię internetowej dwa dokumenty, będące odpowiedzią na
pytania zadatę przez jedną z f:nm'' ,,Pyania i odpowiedzi z dnia 14.09.2018r." oraz ,,S|WZ po zmiatach z dnia
l4.09.20l8r.", Zmiany wprowadzone do SIWZ spowodowały zmianę treści pierwotnego ogłoszenia
opublikowanego wDziennikuUrzędowymUniiEuropejskiej. W związkuztymw dniu 14.09.2018r. zmieniono
odpowiednie zapisy na formularzu unijnym ,,ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej
procedurze lub sprostowanię'' i wysłano do opublikowania. Z przyczynnie znanychZamawiającemu ogłoszenie
to nię zostało opublikowane w Dzierrniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Biorąc pod uwagę powyŻsze, w dniu 10.10.2018 r., Zamawiający dokonał ponownej zmiaty w formularzu
unijnym ,,ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurzę lub sprostowanie''.
Formularz został ponownie wysłany do opublikowania w Dzięnniku Urzędowym Unii Europejskiej. W związlłl
z tym, że nię został on jeszcze opublikowany, Zamawiający zamieszcza na Stronię internetowej aktualny SIWZ,
w któn'm dokonano zmianylaktualizacji terminów składania i otwarcia ofęrt otaz tęrminu wniesienia wadium:
termin składania ofęrt:29.10.2018 r. , do godz. 10:00; termin otwarcia ofęrt:29.10.2018 r. 

' 
godz. l0:30; termin

wniesienia wadium: 29 '10.2018 r' , do godz. 10:00 - zgodnie z art. 12a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z
dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

Na stronię internetowej' Zamawiający zamięszcza takŹe w postaci skanu, potwięrdzęnia otrzymarrę z Urzędu
Publikacji SIMAP o odebranym ogłoszeniu do publikacji.
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