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PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Termomodernizacja budynku przy ul. Konstantego Damrota 10B - opracowanie

dokumentacji projektowej (2)

Gliwice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 547209-N-2020
Data: 04/06/2020
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: SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Punkt: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: "Termomodernizacja budynku przy ul.
Konstantego Damrota 10B - opracowanie dokumentacji projektowej(2). W zakres wchodzi: a) wykonanie
kompletnej dokumentacji projektowej dla realizacji robót budowlanych związanych z termomodernizacją
budynku wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i kosztorysami
inwestorskimi oraz przedmiarami robót, b) złożenie w imieniu Zamawiającego właściwemu organowi
kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenia na budowę lub
kompletnego zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz innych wymaganych przepisami decyzji
i pozwoleń oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i innych wymaganych decyzji. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (ZAŁĄCZNIK NR do 6 SIWZ), wzór umowy
(ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ) oraz niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Miejsce, w którym
opisano wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem
dla wszystkich użytkowników w przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych lub
pracowników UM Zakres prac projektowych objętych niniejszym zamówieniem poprawi warunki dostępności
dla osób niepełnosprawnych do budynku zlokalizowanego na wskazanych działkach poprzez umożliwienie
dostępu do w/w budynków, w postaci zaprojektowania: pochylni, chodnika bądź windy (pkt 1.2 Opisu
przedmiotu zamówienia). Jednostka Projektowania sporządzi pliki w formacie .pdf zgodnie z wytycznymi dla
dostępności treści internetowych 2.0. (WCAG 2.0) na poziomie aa. Wymagany termin rękojmi: Jednostka
Projektowania udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonaną dokumentację, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. a)
wzoru umowy. Okres rękojmi będzie trwał od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w §
1 ust. 2 lit. a) do czasu wygaśnięcia gwarancji i rękojmi na obiekt wykonany na podstawie opracowanej
dokumentacji, jednakże nie dłużej niż 5 lat licząc od daty protokolarnego odbioru opracowanej dokumentacji.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: "Termomodernizacja budynku przy
ul. Konstantego Damrota 10B - opracowanie dokumentacji projektowej(2). W zakres wchodzi: a) wykonanie
kompletnej dokumentacji projektowej dla realizacji robót budowlanych związanych z termomodernizacją
budynku wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i kosztorysami
inwestorskimi oraz przedmiarami robót, b) złożenie w imieniu Zamawiającego właściwemu organowi
kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenia na budowę lub
kompletnego zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz innych wymaganych przepisami decyzji
i pozwoleń oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i innych wymaganych decyzji. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (ZAŁĄCZNIK NR do 6 SIWZ), wzór umowy
(ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ) oraz niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Miejsce, w którym



opisano wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem
dla wszystkich użytkowników w przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych lub
pracowników UM Zakres prac projektowych objętych niniejszym zamówieniem poprawi warunki dostępności
dla osób niepełnosprawnych do budynku zlokalizowanego na wskazanych działkach poprzez umożliwienie
dostępu do w/w budynków, w postaci zaprojektowania: pochylni, chodnika bądź windy (pkt 1.2 Opisu
przedmiotu zamówienia). Jednostka Projektowania sporządzi pliki w formacie .pdf zgodnie z wytycznymi dla
dostępności treści internetowych 2.1. (WCAG 2.1) na poziomie aa. Wymagany termin rękojmi: Jednostka
Projektowania udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonaną dokumentację, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. a)
wzoru umowy. Okres rękojmi będzie trwał od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w §
1 ust. 2 lit. a) do czasu wygaśnięcia gwarancji i rękojmi na obiekt wykonany na podstawie opracowanej
dokumentacji, jednakże nie dłużej niż 5 lat licząc od daty protokolarnego odbioru opracowanej dokumentacji.

Inspektor

05-06-2020 r.  Angelika Janczarek
__________________________________

data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

05-06-2020 r.  Jolanta Górecka-Wróbel
__________________________________

data i podpis osoby upoważnionej
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