
Oznaczenie sprawy: ZA.271.32.2020

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Pełnienie funkcji eksperta finansowego dla zadań pt: Poprawa stanu

bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację
i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi i  Poprawa stanu

bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację
i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi-ETAP II

Gliwice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 536658-N-2020
Data: 08/05/2020
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: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa.Określenie warunków: O zamówienie mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować przynajmniej jedną osobą zdolną
do wykonania zamówienia, tj. - ekspertem finansowym lub doradcą finansowym lub asystą finansowym, która
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję eksperta finansowego lub
doradcy finansowego lub asysty finansowego w projektach infrastrukturalnych, realizowanych w ramach co
najmniej dwóch umów o dofinansowanie, o wysokości kwoty wydatków kwalifikowanych nie mniejszej niż
4.000.000,00 zł dla każdej z umów, dofinansowanych ze środków zewnętrznych - Funduszy Europejskich (...).
W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa.Określenie warunków: O zamówienie
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować przynajmniej jedną osobą zdolną
do wykonania zamówienia, tj. - ekspertem finansowym lub doradcą finansowym lub asystą finansowym, która
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła lub nadal pełni funkcję eksperta
finansowego lub doradcy finansowego lub asysty finansowego w projektach infrastrukturalnych, realizowanych
w ramach co najmniej dwóch umów o dofinansowanie, o wysokości kwoty wydatków kwalifikowanych nie
mniejszej niż 4.000.000,00 zł dla każdej z umów, dofinansowanych ze środków zewnętrznych - Funduszy
Europejskich (...).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-19, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2020-05-20, godzina: 09:00,

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

15-05-2020 r.  Danuta Barańska

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

15-05-2020 r.  Jolanta Górecka-Wróbel



__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie

__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej
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