
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. 
40-322 Katowice, ul. Wandy  6 

 

NIP  9542588939  REGON  240612757 
KRS: 0000281711  Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy 

Wysokość kapitału zakładowego: 455.283.500,00 zł, wniesiony w całości 
 

numer  telefonu 32 350 00 75, numer faksu 32 209 77 06 
 e-mail: kiwk@kiwk.katowice.pl  www.kiwk.katowice.pl 

facebook.com/katowicka.infrastruktura/ 
 

 

KIWK/ZP/MK/3484/06/2021                                               Katowice, 21.06.2021 r.  
 

 

 

 

DO  

WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  

 

 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie otwartym na: Wymiana komponentów 

systemu SCADA na oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach” - nr sprawy: KIWK/TOt/03/I/2021/ 

SCADA_OŚ_GIGABLOK 

 

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 

 

Działając na podstawie art. 19 ust. 3 w związku z ust. 4 Regulaminu  udzielania zamówień sektorowych, 

których wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, zwanego dalej Regulaminem, Zamawiający zawiadamia, iż w związku 

z licznymi zapytaniami o wyjaśnienie treści SIWZ ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert, 

który zostaje wyznaczony odpowiednio:  

 

- termin składania ofert: 06.07.2021 r. do godz. 10:00 

- termin otwarcia ofert: 06.07.2021 r. godz. 10:15 

 

 

Wobec powyższego Zamawiający dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

w następującym zakresie: 

 

 

W pkt. XVI SIWZ - Miejsce, termin i sposób złożenia oferty: 

 

BYŁO: 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.:  

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., ul. Wandy 6, 40-322 

Katowice, w sekretariacie, w nieprzekraczalnym terminie: 
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do dnia 24.06.2021 r.  do godz. 10:00 

 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 

Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

 

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. 

40-322 Katowice 

ul. Wandy 6 

 

Oferta w postępowaniu na:  

Wymiana komponentów systemu SCADA na oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach 

 

                                         nr referencyjny:                                  

KIWK/TOt/03/I/2021/SCADA_OŚ_GIGABLOK 

 

Nie otwierać przed dniem: 24.06.2021 r. godzina 10:15 

 

3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

4. Oferty nadesłane pocztą lub przesyłką kurierską będą zakwalifikowane do postępowania 

przetargowego, pod warunkiem ich dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie wskazanym 

w pkt. 1. 

 

JEST: 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.:  

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., ul. Wandy 6, 40-322 

Katowice, w sekretariacie, w nieprzekraczalnym terminie: 

 

do dnia 06.07.2021 r.  do godz. 10:00 

 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 

Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

 

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. 

40-322 Katowice 

ul. Wandy 6 

 

Oferta w postępowaniu na:  

Wymiana komponentów systemu SCADA na oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach 

 

                                         nr referencyjny:                                  

KIWK/TOt/03/I/2021/SCADA_OŚ_GIGABLOK 

 

Nie otwierać przed dniem: 06.07.2021 r. godzina 10:15 

 

3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

4. Oferty nadesłane pocztą lub przesyłką kurierską będą zakwalifikowane do postępowania 

przetargowego, pod warunkiem ich dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie wskazanym 

w pkt. 1. 
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W pkt. XVIII SIWZ - Miejsce i termin otwarcia ofert.: 

 

BYŁO: 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj.:  

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., ul. Wandy 6,  

40-322 Katowice.  

 

Zamawiający informuje, że ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiologiczną jawna 

sesja otwarcia ofert będzie prowadzona równocześnie w trybie on-line na portalu 

społecznościowym Facebook na profilu Zamawiającego pod adresem: 

https://www.facebook.com/katowicka.infrastruktura.  

 

2. Termin otwarcia ofert: 

 

dnia 24.06.2021 r. o godz. 10:15 

 

JEST: 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj.:  

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., ul. Wandy 6,  

40-322 Katowice.  

Zamawiający informuje, że ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiologiczną jawna 

sesja otwarcia ofert będzie prowadzona równocześnie w trybie on-line na portalu 

społecznościowym Facebook na profilu Zamawiającego pod adresem: 

https://www.facebook.com/katowicka.infrastruktura. 

 

2. Termin otwarcia ofert: 

 

dnia 06.07.2021 r. o godz. 10:15 

 

 

 

Modyfikacje są wiążące dla wszystkich wykonawców.  

 

 

 

Z poważaniem 

                                                  

Członek Zarządu           Prokurent 

Andrzej Cebula       Anna Badura 

https://www.facebook.com/katowicka.infrastruktura
https://www.facebook.com/katowicka.infrastruktura

