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BR.0003.61.2019 Gliwice, 01.03.2019 r. 

nr kor.  UM.214377.2019/KJ  
  Pani Krystyna Sowa 

 Radna Rady Miasta 
W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: BR.0003.61.2019 

Dotyczy: Odpowiedź na korespondencję nr UM.213419.2019, dotyczącą 
budowy obiektów sportowych, zlokalizowanych na terenie 
Zespołu Szkól Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Partyzantów 
25 

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 20.02.2019r. uprzejmie informuję, 
że obecnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót 
budowlanych dla zadania jak w temacie. Otwarcie ofert pierwotnie zaplanowano 
na dzień 06.03.2019r., jednakże ze względu na wpływające do Zamawiającego 
liczne zapytania dla przedmiotowego postępowania, termin ten został wydłużony 
do dnia 11.03.2019r. 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że: 
a) przewidywany termin zawarcia umowy to początek kwietnia 2019 r., z 

zastrzeżeniem, że termin ten może ulec zmianie w wyniku wystąpienia 
niezależnych od Zamawiającego, niemożliwych do przewidzenia 
okoliczności, między innymi takich jak: 
• konieczność przedłużenia terminu składania ofert ze względu na wpływ 

zapytań oferentów do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
• możliwość złożenia przez oferentów odwołań do Krajowej Izby 

Odwoławczej, 
• możliwość uchylenia się (rezygnacji) oferenta, którego oferta zostanie 

wybrana jako najkorzystniejsza, do podpisania umowy i ponowny 
wybór oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert; 

b) termin zakończenia realizacji inwestycji, zgodnie z zapisami Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, wynosi do 7 miesięcy od daty 
zawarcia umowy. Powyższy termin może ulec skróceniu do 5 lub 6 
miesięcy, z uwagi na postawione kryterium oceny ofert – termin 
realizacji zadania, co jest dodatkowo punktowane. 
Informacje o przedmiotowym postępowaniu są dostępne na stronie 

internetowej BIP: 
https://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_urzedu_miejski

ego,8840,, 
 

Z poważaniem 

(-) Mariusz Śpiewok 

Zastępca Prezydenta Miasta 

(podpisano elektronicznie) 

 

Otrzymują: 
- adresat 
- BPR – do wiadomości 
- IR kopia a/a [JM] 
Sprawę prowadzi:  
podinspektor Krzysztof Jeżewski, tel. 32-23-85-661 

 


