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                                                                           Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

                                                                                                     Holding spółka komandytowo-akcyjna 

                                                                                                                                             ul. Opolska 22 
 
                                                                                                                                          40-084 Katowice                                                                                                                                                                                                                                        

 

ZMIANA SIWZ 

 

W związku z otrzymaniem w dniach 04, 05, 07, 12, 13.03.2019 r. licznych pytań do treści SIWZ dla 

postępowania w trybie postępowania konkurencyjnego (przetargu nieograniczonego) ogłoszonego w dniu 

01.02.2019 roku, a także publikacją w dniu 13.03.2019 części 1 odpowiedzi na zadane pytania i w 

związku z przygotowaniem odpowiedzi na pozostałe, Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ w poniższym 

zakresie:  

 

I. Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT – strony 13 SIWZ 
 
BYŁO: 
 
Oferty należy składać w sekretariacie ekonomicznym Zamawiającego tj. Maksimum spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna, ul. Żelazna 11, 40-851 Katowice 
(pokój 117) nie później niż do godziny 9:00 dnia 21.03.2019r. 
 
 
OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT 

 
Ofertę należy składać w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie lub opakowaniu.  
Oferta winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: 

 
Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Holding spółka komandytowo-akcyjna 
ul. Żelazna 11  

40-851 Katowice 
 

I dostarczona na adres sekretariatu ekonomicznym Zamawiającego, ul. Żelazna 11, 40-851 Katowice, 
piętro 1, pok. 117 oraz oznakowana następująco: 

OFERTA  W  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM  P.N. 

„Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I.                                        
Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum 

Katowic” 
 

Nie otwierać przed godz. 9:15 dnia 21.03.2019r.  

 
oraz winna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta. 
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JEST: 

 

Oferty należy składać w biurach Zamawiającego tj. Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Holding spółka komandytowo-akcyjna, ul. Bracka 28a, 40-858 Katowice (pokój 128) nie później niż do 
godziny 9:00 dnia 25.03.2019r. 
 
 
OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT 

 
Ofertę należy składać w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie lub opakowaniu.  
Oferta winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: 

 
Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Holding spółka komandytowo-akcyjna 
ul. Bracka 28a  

40-858 Katowice 
 

I dostarczona na ww. adres Zamawiającego, ul. Bracka 28a, 40-858 Katowice, pok. 128 oraz 
oznakowana następująco: 

OFERTA  W  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM  P.N. 

„Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I.                                        
Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum 

Katowic” 

 
Nie otwierać przed godz. 9:15 dnia 25.03.2019r.  

 
oraz winna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta. 
 
 
OTWARCIE OFERT – strona 14 SIWZ 
 
BYŁO: 
 
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 21.03.2019r. o godzinie 9:15 w Sali konferencyjnej obok 
sekretariatu ekonomicznego Zamawiającego ul. Żelazna 11, 40-851 Katowice – pokój 118. 

 

JEST: 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 25.03.2019r. o godzinie 9:15 w Sali konferencyjnej 
Zamawiającego ul. Bracka 28a, 40-858 Katowice – pokój 136. 

 

 

Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna 

Katowice, 15.03.2019r. 

 

     


