
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

ZA.271.56.2020 Gliwice,  15-07-2020 r.

nr kor. UM.645953.2020 

Dotyczy: Rozbudowa parkingu przy ul. Józefa Elsnera - w systemie
zaprojektuj i wybuduj

Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia

     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w imieniu zamawiającego informuję,
że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana
w następujący sposób:

W Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 6
do SIWZ  w Rozdziale I pkt 2 ppkt 2.4. lit. e)

jest:

"e) oświetlenie parkingu zapewniające uzyskanie parametrów zgodnych
z obowiązującą normą. Instalacja oświetlenia z podłączeniem do istniejącego
oświetlenia drogowego stanowiącego własność firmy Tauron wraz z uzyskaniem
z firmy Tauron warunków podłączenie, teren parkingu powinien być oświetlony
zgodnie z dołączonymi do niniejszego PFU warunkami technicznymi dla budowy
oświetlenia ulicznego oraz zgodnie z załączoną kartą wymagań Masterplanu
oświetlenia dla dzielnicy Żerniki. Na podstawie uzyskanych przez Wykonawcę
warunków technicznych z Tauron i Masterplanu projektant powinien wykonać
projekt wstępny w branży oświetleniowej i przekazać do uzgodnienia w Wydziale
Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach (na mapach przekazywanych
do uzgodnienia oprócz projektowanego oświetlenia powinno być naniesione
również projektowane zagospodarowanie terenu). W dokumentacji projektowej
należy również ująć wykonanie oświetlenia istniejącego parkingu na działce nr
221 (pow. 1013 m2) zrealizowanego w 2012r. Oświetlenie parkingów należy
zaprojektować i wykonać w standardzie oświetlenia parkingowego.
W dokumentacji powykonawczej należy przekazać: warunki przyłączeniowe
do sieci od Tauronu, oświadczenie o stanie technicznym instalacji odbiorczej
podpisane przez osobę uprawnioną, protokół odbioru technicznego przyłącza,
karta danych technicznych."

powinno być:

"e) oświetlenie parkingu zapewniające uzyskanie parametrów zgodnych
z obowiązującą normą. Instalacja oświetlenia powinna zostać zaprojektowana
i wybudowana jako oświetlenie niezależne od istniejącego na ul. Elsnera,
oświetlenia własności firmy TAURON na podstawie warunków przyłączeniowych
uzyskanych od firmy TAURON przez projektanta, teren parkingu powinien być
oświetlony zgodnie z dołączonymi do niniejszego PFU warunkami technicznymi
dla budowy oświetlenia ulicznego oraz zgodnie z załączoną karta wymagań
Masterplanu oświetlenia dla dzielnicy Żerniki.
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Na podstawie uzyskanych przez Wykonawcę warunków technicznych z Tauron
i Masterplanu projektant powinien wykonać projekt wstępny w branży
oświetleniowej i przekazać do uzgodnienia w Wydziale Usług Komunalnych
Urzędu Miejskiego w Gliwicach (na mapach przekazywanych do uzgodnienia
oprócz projektowanego oświet lenia powinno być naniesione również
projektowane zagospodarowanie terenu). W dokumentacji projektowej należy
również ująć wykonanie oświetlenia istniejącego parkingu na działce nr 221 (pow.
1013 m2) zrealizowanego w 2012r. Oświetlenie parkingów należy zaprojektować
i wykonać w standardzie oświetlenia parkingowego.
W dokumentacji powykonawczej należy przekazać: warunki przyłączeniowe
do sieci od Tauronu, oświadczenie o stanie technicznym instalacji odbiorczej
podpisane przez osobę uprawnioną, protokół odbioru technicznego przyłącza,
karta danych technicznych."

     Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
przedłuża termin składania ofert do dnia 22-07-2020 r. do godz. 10:00.
     Otwarcie ofert odbędzie sie w siedzibie zamawiającego - sala 254
w dniu 22-07-2020 r. o godz. 13:00.

Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Wydziału Zamówień
Publicznych

Kopia aa.
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