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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: II.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 13. Płatność wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonanych prac w 2020 r. nie może
przekroczyć KWOTY 2 600 000 zł brutto, co Wykonawca uwzględni w harmonogramie.
W ogłoszeniu powinno być: 13. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonanych prac w 2020 roku,
zostanie dokonana w roku 2021, co Wykonawca winien uwzględnić w harmonogramie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 10.Zamawiający informuje, iż do dnia wszczęcia niniejszego postępowania nie została
podpisana umowa z Tauron o przyłączenie do sieci (na zwiększenie mocy przyłączeniowej). Zamawiający
planuje podpisanie przedmiotowej umowy niezwłocznie po wyborze Wykonawcy.
W ogłoszeniu powinno być: 10.Zamawiający informuje, iż została podpisana umowa z Tauron o przyłączenie
do sieci (na zwiększenie mocy przyłączeniowej). W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany będzie
do wykonania robót budowlanych niezbędnych do zwiększenia mocy przyłączeniowej (określonych
w warunkach przyłączeniowych Tauron Dystrybucja – pismo nr G/ALE/16086/2019 z dnia 24.11.2019r.- jako
zakres prac po stronie Przyłączanego Podmiotu) w terminie do 01.08.2021r.

Główny Specjalista

26-08-2020 r.  Aneta Oleś
__________________________________

data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

26-08-2020 r.  Jolanta Górecka-Wróbel
__________________________________

data i podpis osoby upoważnionej
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