
 
 

 
Komunikat Komisji Przetargowej nr 5  

z dnia 23 września 2020 r.  
dot. zapytania ofertowego na realizację robót budowlanych  

nr GAPR – NG III/ 677 / 20 /W 

 

1. Zamawiający informuje, iż nie należy wyceniać i ujmować w cenie ryczałtowej zadania objętego 

PROJEKTEM BUDOWLANYM I WYKONAWCZYM SIECI WODOCIĄGOWEJ: Budowa sieci 
wodociągowej PE ø 160 mm w ul. Płażyńskiego na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej  
ø 160 mm w ul. Bojkowskiej do powiązania z istniejącą siecią wodociągową ø110 mm 
w ul. Płażyńskiego. 
 

2. Zamawiający informuje o udostępnieniu Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

(STWiOR): https://we.tl/t-wviTRZStHI 
 

3. Zamawiający zwraca uwagę na konieczność spełnienia warunku udziału w postępowaniu 

zgodnie z zapisami rozdz. V SIWP, w szczególności należy pamiętać, iż w przypadku wniesienia 
wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancja powinna zostać 

udzielona na pełny okres związania ofertą. Zgodnie zaś z rozdz. VI SIWP pkt 17 „Oferent 
pozostaje związany ofertą przez okres 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) dni, przy czym bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” 

 
4. Zamawiający informuje o dokonaniu wskazanych poniżej zmian w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Przetargu: 
 

I. zmiana terminu składania ofert 

Przed zmianą: 

Rozdział VI. Opis sposobu przygotowania ofert 

11. Podpisaną ofertę należy złożyć w formie papierowej (osobiście lub przesyłką kurierską/ 

pocztową) w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego pod adresem: 

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. 

ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice 

Na kopercie z ofertą należy podać: 

 

OFERTA W ODPOWIEDZI NA SIWP NR GAPR – NG III / 677 / 20 /W 

DOT. POSTĘPOWANIA NA WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH 

W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ „Nowe Gliwice etap III – poprzemysłowe 

tereny inwestycyjne na obszarze byłej koksowni” 

Nie otwierać przed dniem 28 września 2020 r. do godz. 12:30 

 

12. Oferty należy dostarczyć w terminie do dnia 28 września 2020 roku do godz. 12:00. 

16. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 września 2020 roku o godzinie 12.30.  

 

 

https://we.tl/t-wviTRZStHI


 
 

Po zmianie: 

Rozdział VI. Opis sposobu przygotowania ofert 

11. Podpisaną ofertę należy złożyć w formie papierowej (osobiście lub przesyłką kurierską/ 

pocztową) w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego pod adresem: 

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. 

ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice 

Na kopercie z ofertą należy podać: 

OFERTA W ODPOWIEDZI NA SIWP NR GAPR – NG III / 677 / 20 /W 

DOT. POSTĘPOWANIA NA WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH 

W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ „Nowe Gliwice etap III – poprzemysłowe 

tereny inwestycyjne na obszarze byłej koksowni” 

 

Nie otwierać przed dniem 30 września 2020 r. do godz. 12:30 

 

12. Oferty należy dostarczyć w terminie do dnia 30 września 2020 roku do godz. 12:00. 

16. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 września 2020 roku o godzinie 12.30.  

 

II. zmiana wzoru: 

1) umowy o wykonanie robót budowlanych, stanowiącego załącznik nr 9 do SIWP, 

polegająca na: 

dodaniu pkt. 1.26 w § 3 umowy o wykonanie robót budowlanych w nast. brzmieniu: 

pokrycie kosztów opłaty wieczystego użytkowania gruntu na terenie budowy w czasie realizacji 

przedmiotu umowy, w wysokości: 55 515,94 zł netto (powiększone o podatek VAT zgodnie z 

obowiązującymi przepisami) za każdy miesiąc użytkowania terenu budowy, przy czym za niepełny 

miesiąc w wysokości proporcjonalnej. 

Zamawiający informuje o konieczności wyszczególnienia ww. kosztu w kosztorysie i oznaczenia 

go sygnaturą „Nie dotyczy” 

2) harmonogramu rzeczowo – finansowego stanowiącego załącznik nr 3 do umowy 

o wykonanie robót budowlanych, polegająca na: 

dodaniu zadania nr 10 WIECZYSTE UŻYTKOWANIE i 10.1 Opłata za wieczyste użytkowanie - 

dot. terenu budowy. 

 


