
Oznaczenie sprawy: ZA.271.62.2020

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia dla obszaru w rejonie ul.

Warzywnej, Siennej, Rolników, węzła autostrady A4 i autostrady A1, ul. Pszczyńskiej

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 PublicznychKrajowy numer identyfikacyjny: REGON:
276255335Adres pocztowy: ul. Zwycięstwa 21Miejscowość: GliwiceKod NUTS: PL229 GliwickiKod pocztowy:
44-100Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Aneta OleśE-mail: za@um.gliwice.pl Tel.: +48 322385530Faks:
+48 322385527Adresy internetowe:Główny adres: https://www.gliwice.eu/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia dla obszaru w rejonie ul. Warzywnej, Siennej, Rolników,
węzła autostrady A4 i autostrady A1, ul. Pszczyńskiej
Numer referencyjny: ZA.271.62.2020
II.1.2)
Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania p.n.:"Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia dla
obszaru w rejonie ul. Warzywnej, Siennej, Rolników, węzła autostrady A4 i autostrady A1, ul. Pszczyńskiej".
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: 2020-140862
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 209-510767
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 22/10/2020

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: I.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Komunikacja
Zamiast:
I.3)Komunikacja Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać
bezpłatnie pod adresem: https://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_urzedu_miejskiego
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Powinno być:
I.3)Komunikacja Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne/aktualne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy
Zamiast:
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
Istotne postanowienia umowy zawiera wzór umowy stanowiący zał. nr 5 do SIWZ.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego zawiera rozdział 20 SIWZ.
Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy – Zamawiający informuje, że warunki, w jakich przewiduje
możliwość dokonania zmian zawartej umowy zostały zamieszczone na stronie:
(https://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_urzedu_miejskiego) – rozdział 23 SIWZ.
Powinno być:
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
Istotne postanowienia umowy zawiera wzór umowy stanowiący zał. nr 5 do SIWZ.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera rozdział 20 SIWZ.
Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy – Zamawiający informuje, że warunki, w jakich
przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy zostały zamieszczone na stronie:
(https://bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne/aktualne) – rozdział 23 SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Miejsce:
1) Otwarcie ofert odbędzie się 2.12.2020 o godz. 12.00 w sali 254 (2 piętro) w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21.
2) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu
i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Powinno być:
Miejsce:
1) Otwarcie ofert odbędzie się 7.12.2020 o godz. 12.00 w sali 254 (2 piętro) w Urzędzie Miejskim
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21.
2) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu
i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału
Zamiast:
Data: 02/12/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 07/12/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 30/01/2021
Powinno być:



Data: 04/02/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 02/12/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 07/12/2020
Czas lokalny: 12:00
VII.2)
Inne dodatkowe informacje:

Główny Specjalista

23-11-2020 r.  Aneta Oleś
__________________________________

data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

24-11-2020 r.  Jolanta Górecka-Wróbel
__________________________________

data i podpis osoby upoważnionej
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