
Oznaczenie sprawy: ZA.271.69.2020

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Gliwice

Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny: REGON:
276255335. Adres pocztowy: ul. Zwycięstwa 21 Miejscowość: Gliwice, Kod NUTS: PL229 Gliwicki Kod
pocztowy: 44-100 Państwo: Polska Osoba do kontaktów: Danuta Barańska E-mail: za@um.gliwice.pl Tel.:+48
322385459Faks: +48 322385527
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gliwice.eu/
Sekcja II: Przedmiot
Wielkość lub zakres zamówienia
Nazwa:
Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Gliwice
Numer referencyjny: ZA.271.69.2020
Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na modernizację kanalizacji deszczowej na terenie
Miasta Gliwice ,w latach 2020-2023.
Szczegółowy zakres prac został zawarty we wzorze umowy (załącznik nr 6 i 6a do SIWZ), w programie
funkcjonalno-użytkowym dla części I i II (załącznik nr 7 i 7a do SIWZ) oraz w tabeli cen jednostkowych
(formularzu cenowym) dla części 1 i 2 (załącznik nr 5 i 5a do SIWZ).
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ed5a
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-112286

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 168-406274
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 26/08/2020
Sekcja VII: Zmiany
Informacje do zmiany lub dodania
Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Określenie warunku:
1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu



składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, wykonali należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończyli (w ramach jednej lub kilku umów):
a) dla części I - co najmniej 1 robotę budowlaną, polegającą na:
- renowacji kanalizacji rękawem z włókna szklanego utwardzonego promieniami UV sztywność obwodowa
rękawa nie mniejsza niż 3KN/m2 dla poniższych średnic:
- dla średnicy minimum DN 1500 o długości minimum 200 mb,
- dla średnicy od DN 1000 do DN 1200 o długości minimum 400 mb,
- dla średnicy od DN 400 do DN 800 o długości minimum 3000 mb,
- dla średnicy od DN 200 do DN 300 o długości minimum 3500 mb.
b) dla części II - co najmniej 1 robotę budowlaną, polegającą na:
- remoncie, modernizacji lub budowie wpustów deszczowych w ilości co najmniej 100 szt.
- remoncie, modernizacji lub budowie studni kanalizacyjnych w ilości co najmniej 100 szt.
- remoncie lub budowie chodników z kostki betonowej w ilości co najmniej 400 m2,
- remoncie lub budowie nawierzchni asfaltowej w ilości co najmniej 2000 m2,
- budowie kanalizacji dla średnic od DN 250 włącznie do DN 350 włącznie co najmniej 1000 mb,
- budowie kanalizacji dla średnic od DN 400 włącznie do DN 500 włącznie co najmniej 500 mb,
- budowie kanalizacji dla średnic od DN 600 włącznie do DN 800 włącznie co najmniej 400 mb."
Powinno być:
Określenie warunku:
1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, wykonali należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończyli (w ramach jednej lub kilku umów):
a) dla części I - roboty budowlane polegające na:
- renowacji kanalizacji rękawem z włókna szklanego utwardzonego promieniami UV sztywność obwodowa
rękawa nie mniejsza niż 3KN/m2 dla poniższych średnic:
- dla średnicy minimum DN 1500 o długości minimum 200 mb,
- dla średnicy od DN 1000 do DN 1200 o długości minimum 400 mb,
- dla średnicy od DN 400 do DN 800 o długości minimum 3000 mb,
- dla średnicy od DN 200 do DN 300 o długości minimum 3500 mb.
b) dla części II - roboty budowlane polegające na:
- remoncie, modernizacji lub budowie wpustów deszczowych w ilości co najmniej 100 szt.
- remoncie, modernizacji lub budowie studni kanalizacyjnych w ilości co najmniej 100 szt.
- remoncie lub budowie chodników z kostki betonowej w ilości co najmniej 400 m2,
- remoncie lub budowie nawierzchni asfaltowej w ilości co najmniej 2000 m2,
- budowie kanalizacji dla średnic od DN 250 włącznie do DN 350 włącznie, co najmniej 1000 mb,
- budowie kanalizacji dla średnic od DN 400 włącznie do DN 500 włącznie, co najmniej 500 mb,
- budowie kanalizacji dla średnic DN 600 i większych, co najmniej 400 mb."
*dla potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej, wykonawca może
wykazać maksymalnie 4 umowy.
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 12/12/2020
Powinno być:
Data: 17/12/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 14/10/2020
Powinno być:
Data: 19/10/2020
Inne dodatkowe informacje:

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

01-10-2020 r.  Danuta Barańska

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

01-10-2020 r.  Jolanta Górecka-Wróbel



__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie

__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej
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