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PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks.

Ziemowita 12

Gliwice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 553075-N-2020
Data: 22/06/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 27625533500000, ul. Ul.
Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 238 55 30, e-mail za@um.gliwice.pl, faks
32 238 55 27.
Adres strony internetowej (url): www.gliwice.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: a) co najmniej jedną robotę budowlaną
o wartości co najmniej 6 000 000 zł brutto, polegającą na budowie lub przebudowie budynku lub budynków
należącego/należących do sekcji 1 działu 12 grupy 126 klasy 1263 (z wyłączeniem stacji meteorologicznych
i hydrologicznych, budynków obserwatoriów) lub klasy 1261 (z wyłączeniem budynków schronisk dla zwierząt
oraz budynków ogrodów zoologicznych i botanicznych) lub grupy 122 klasy 1220 zgodnie z Polską
Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.), b) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą
na czyszczeniu elewacji z cegły, przy czym powierzchnia elewacji podlegającej czyszczeniu - w ramach
jednego lub kilku zadań - winna wynosić co najmniej 100m2. Warunek wskazany powyżej może zostać
spełniony poprzez wykazanie zadań łącznie obejmujących roboty budowlane wskazane w lit. a) i b). Warunek
posiadania wiedzy i doświadczenia dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniany łącznie dla
wszystkich podmiotów.
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał
należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: a) co najmniej jedną robotę
budowlaną o wartości co najmniej 5 800 000 zł brutto, polegającą na budowie lub przebudowie budynku lub
budynków należącego/należących do sekcji 1 działu 12 grupy 126 klasy 1263 (z wyłączeniem stacji
meteorologicznych i hydrologicznych, budynków obserwatoriów) lub klasy 1261 (z wyłączeniem budynków
schronisk dla zwierząt oraz budynków ogrodów zoologicznych i botanicznych) lub klasy 1264 (z wyłączeniem
budynków przeznaczonych do termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji, stacji krwiodawstwa,
laktariów, klinik weterynaryjnych) lub grupy 122 klasy 1220 zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów
Budowlanych (PKOB) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr
112, poz. 1316 z późn. zm.), b) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na czyszczeniu elewacji
z cegły, przy czym powierzchnia elewacji podlegającej czyszczeniu - w ramach jednego lub kilku zadań -
winna wynosić co najmniej 100m2. Warunek wskazany powyżej może zostać spełniony poprzez wykazanie
zadań łącznie obejmujących roboty budowlane wskazane w lit. a) i b). Warunek posiadania wiedzy
i doświadczenia dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniany łącznie dla wszystkich podmiotów.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)



W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:
2020-08-10, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:  Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2020-08-20, godzina: 09:00

Główny Specjalista

04-08-2020 r.  Aneta Oleś
__________________________________

data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

04-08-2020 r.  Jolanta Górecka-Wróbel
__________________________________

data i podpis osoby upoważnionej
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