
Oznaczenie sprawy: ZA.271.8.2020

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - Inżynier

Kontraktu

Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 276255335
Adres pocztowy: ul. Zwycięstwa 21
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL229
Kod pocztowy: 44-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Przemysław Wadejsza
E-mail: za@um.gliwice.pl
Tel.: +48 322385530
Faks: +48 322385527
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gliwice.eu/

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - Inżynier Kontraktu
Numer referencyjny: ZA.271.8.2020
II.1.2) Główny kod CPV
71520000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia pn. "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach -
Inżynier Kontraktu" jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, tj. świadczenie usług polegających na:
a) pełnieniu nadzoru nad realizacją robót budowlanych,
b) zarządzaniu inwestycją,
c) przygotowaniu rozliczenia końcowego zadania,
d) pełnieniu nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi dla zrealizowanych robót budowlanych
- dla zadania inwestycyjnego pn. "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach -
roboty budowlane".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale 3 SIWZ oraz załączniku nr 12 do SIWZ
(Szczegółowy zakres prac Inżyniera Kontraktu).
Warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy o treści załącznika nr 6 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES



Logowanie jako klient TED eSender: ed5a
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-029547
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 045-106808
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 28/02/2020

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis - następujący tekst po lit. d)
Zamiast:
- dla zadania inwestycyjnego pn. „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach –
roboty budowlane”.
Powinno być:
- dla zadania inwestycyjnego pn. „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe
w Gliwicach – roboty budowlane”, w zakresie zgodnym ze „Szczegółowym zakresem prac Inżyniera
Kontraktu” (ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ, załącznik nr 1 do umowy) oraz ofertą Inżyniera Kontraktu
(ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ, załącznik nr 7 do umowy), z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 umowy, której wzór
stanowi ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ.

Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia - następujący tekst po lit. d)
Zamiast:
- dla zadania inwestycyjnego pn. „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach –
roboty budowlane”.
Powinno być:
- dla zadania inwestycyjnego pn. „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe
w Gliwicach – roboty budowlane”, w zakresie zgodnym ze „Szczegółowym zakresem prac Inżyniera
Kontraktu” (ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ, załącznik nr 1 do umowy) oraz ofertą Inżyniera Kontraktu
(ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ, załącznik nr 7 do umowy), z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 umowy, której wzór
stanowi ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ.

Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia - pkt 5) ppkt 3)
Zamiast:
3) Przed zawarciem umowy Inżynier Kontraktu, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest
zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu zaakceptowany przez Zamawiającego "Harmonogram
terminowo-rzeczowo-finansowy usługi Inżyniera Kontraktu", sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr
11 do SIWZ.
Powinno być:
3) Przed zawarciem umowy Inżynier Kontraktu, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu zaakceptowany przez Zamawiającego "Harmonogram
terminowo-rzeczowo-finansowy usługi Inżyniera Kontraktu", sporządzony wg wzoru stanowiącego
ZAŁĄCZNIK NR 11 do SIWZ. Po zawarciu umowy z Wykonawcą robót budowlanych dane dla okresu
wykonywania robót budowlanych i okresu gwarancji i rękojmi zostaną przeliczone i dostosowane
do umowy na realizację robót budowlanych, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 3 ust. 2/§ 3* ust.
2 umowy (wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ).
* dotyczy transakcji, w wyniku których podatek VAT zobowiązany będzie rozliczyć Zamawiający

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału
Zamiast:
Data: 20/05/2020
Powinno być:
Data: 28/05/2020



Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany
ofertą
Zamiast:
Data: 18/07/2020
Powinno być:
Data: 26/07/2020

Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 20/05/2020
Powinno być:
Data: 28/05/2020

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

Inspektor

12-05-2020 r.  Przemysław Wadejsza
__________________________________

data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

12-05-2020 r.  Jolanta Górecka-Wróbel
__________________________________

data i podpis osoby upoważnionej
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