
Oznaczenie sprawy: ZA.271.104.2020

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Zorganizowanie, zarządzanie i eksploatacja systemu miejskich wypożyczalni

rowerów: Gliwicki Rower Miejski w 2021r.

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 Publicznych Krajowy numer identyfikacyjny: REGON:
276255335Adres pocztowy: ul. Zwycięstwa 21Miejscowość: Gliwice Kod NUTS: PL229 Gliwicki Kod pocztowy:
44-100Państwo: Polska Osoba do kontaktów: Marta Bogdańska E-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:
Zorganizowanie, zarządzanie i eksploatacja systemu miejskich wypożyczalni rowerów: Gliwicki Rower Miejski
w 2021r.
Numer referencyjny: ZA.271.104.2020
II.1.2)
Główny kod CPV
50110000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne
usługi
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego
transportu rowerowego polegającej na umożliwieniu pobrania i zwrotu roweru w dowolnej stacji publicznego
systemu Gliwicki Rower Miejski (GRM) za opłatą wg taryfy przyjętej przez Zamawiającego, prowadzonej
w sposób ciągły przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia w okresie funkcjonowania systemu (tzw. sezonu
rowerowego) tj. od 1 kwietnia do 31 października 2021r., obejmującej zorganizowanie, bieżące zarządzanie
i eksploatację rowerów, pobieranie opłat za korzystanie z roweru miejskiego oraz utrzymanie i obsługę
wszystkich urządzeń związanych z funkcjonowaniem systemu GRM w czasie trwania umowy, a po
zakończeniu funkcjonowania systemu z dniem 31 października 2021r. – demontaż systemu i dokonanie
rozliczeń końcowych z klientami.
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: 2020-177188
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 252-636725
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 23/12/2020
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: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału
Zamiast:
Data: 28/01/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 03/02/2021
Czas lokalny: 09:00
VII.2)
Inne dodatkowe informacje:

Główny Specjalista

26-01-2021 r.  Marta Bogdańska
__________________________________

data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

26-01-2021 r.  Jolanta Górecka-Wróbel
__________________________________

data i podpis osoby upoważnionej
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