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Komunikat nr 2 z dnia 6 lipca 2021 r. 

Komisji Przetargowej  

w przetargu na wykonanie robót polegających na likwidacji pozostałości 

po obiektach budowlanych na terenie byłej Koksowni „Gliwice” 

w ramach projektu pn. „Nowe Gliwice etap III – poprzemysłowe tereny 

inwestycyjne na obszarze byłej koksowni” 

 

Jako, że jeden z Oferentów zadał poniższe pytanie, Zamawiający odpowiada jak następuje: 

Pytanie 1 

„W związku z chęcią wzięcia udziału w powyższym postępowaniu w konsorcjum prosimy o udostępnienie 

oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie 

z zapisami w  rozdziale IV pkt. 3 SIWP.”  

Odpowiedź 1 

Zamawiający informuje, iż oświadczenie: 

- o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wskazane jest w pkt. 2 FORMULARZA 

OFERTOWEGO, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWP na stronach nr 3, 4: 

„Świadoma/y odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, oświadczam, że (…): 

2. spełniam warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWP nr GAPR – NG III / 649 / 21 /W 

(…)” 

- o braku podstaw do wykluczenia Oferenta wskazane jest w pkt. 13 FORMULARZA 

OFERTOWEGO, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWP na stronach nr 3, 4: 

„Świadoma/y odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, oświadczam, że (…): 

13. „brak jest podstaw do wykluczenia Oferenta z udziału w postępowaniu, o których mowa  

w rozdz. X SIWP (…)”, 

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na złożeniu FORMULARZA OFERTOWEGO 

(str. 1 - 2) podpisanego przez lidera konsorcjum – zgodnie z pełnomocnictwem oraz 

złożenie oświadczeń znajdujących się na stronach nr 3 i 4 FORMULARZA OFERTOWEGO 

osobno przez każdego z konsorcjantów. 
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ZMIANA ZAPISÓW W SIWP 

Zamawiający informuje o dokonaniu wskazanych poniżej zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Przetargu:  

I. zmiana we wstępie (strona 2) 

Przed zmianą: 

W związku z realizacją projektu pn. „Nowe Gliwice etap III - poprzemysłowe tereny inwestycyjne 

na obszarze byłej koksowni”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 

2020, Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, 

Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT, Górnośląska 

Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację robót 

polegających na likwidacji pozostałości po obiektach budowlanych na terenie byłej 

Koksowni „Gliwice” 

Po zmianie: 

W związku z realizacją projektu pn. „Nowe Gliwice etap III - poprzemysłowe tereny inwestycyjne 

na obszarze byłej koksowni”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 

2020, Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, 

Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT, Górnośląski 

Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację robót 

polegających na likwidacji pozostałości po obiektach budowlanych na terenie byłej 

Koksowni „Gliwice” 

II. zmiana w części II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Zmiana polegająca na usunięciu działki ewidencyjnej nr 14/23. 

Przed zmianą:  

Rozdział II ust. 4  

4) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, z zastrzeżeniem punktów 5, 6, 6.1 i 6.2 poniżej, robót 

polegających na likwidacji pozostałości po  obiektach budowlanych na terenie byłej Koksowni 

„Gliwice” znajdujących w obrębie ewidencyjnym Nowe Gliwice; w jednostce ewidencyjnej 

246601_1.0037 na terenach po byłej Koksowni, na działkach ewidencyjnych nr 18/1; 18/2; 21, 

22, 408/1; 408/2; 408/3; 408/4; 408/6; 408/7; 495; 496; 497; 498; 499; 500; 502; 504; 503; 

505; 506; 507; 508; 14/23; 381/1. Przedmiotowy teren został podzielony na obszary A, B, C1, 

C2, D, E zgodnie z załącznikiem nr 1.4 do SIWP. Zamawiający ma prawo do dysponowania 

wymienionymi nieruchomościami.  

Po zmianie: 

4) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, z zastrzeżeniem punktów 5, 6, 6.1 i 6.2 poniżej, robót 

polegających na likwidacji pozostałości po  obiektach budowlanych na terenie byłej Koksowni 

„Gliwice” znajdujących w obrębie ewidencyjnym Nowe Gliwice; w jednostce ewidencyjnej 

246601_1.0037 na terenach po byłej Koksowni, na działkach ewidencyjnych nr 18/1; 18/2; 21, 

22, 408/1; 408/2; 408/3; 408/4; 408/6; 408/7; 495; 496; 497; 498; 499; 500; 502; 504; 503; 

505; 506; 507; 508; 381/1. Przedmiotowy teren został podzielony na obszary A, B, C1, C2, D, 

E zgodnie z załącznikiem nr 1.4 do SIWP. Zamawiający ma prawo do dysponowania 

wymienionymi nieruchomościami.  
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ZMIANA ZAPISÓW W ZAŁACZNIKU NR 8 DO SIWP (WZÓR UMOWY) 

Zamawiający informuje o dokonaniu wskazanych poniżej zmian w Załączniku nr 8 do SIWP – Umowa 

o wykonanie robót polegających na likwidacji pozostałości po obiektach budowlanych (wzór) 

I. zmiana w § 1 Przedmiot umowy 

Zmiana polegająca na usunięciu działki ewidencyjnej nr 14/23. 

Przed zmianą:  

§ 1 ust. 2 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, z zastrzeżeniem ust. 3, 4, 4.1 i 4.2 poniżej, robót 

polegających na likwidacji pozostałości po obiektach budowlanych na terenie byłej Koksowni „Gliwice” 

znajdujących w obrębie ewidencyjnym Nowe Gliwice; w jednostce ewidencyjnej 246601_1.0037 

na terenach po byłej Koksowni, na działkach ewidencyjnych nr 18/1; 18/2; 21, 22, 408/1; 408/2; 408/3; 

408/4; 408/6; 408/7; 495; 496; 497; 498; 499; 500; 502; 504; 503; 505; 506; 507; 508; 14/23; 381/1. 

Przedmiotowy teren został podzielony na obszary A, B, C1, C2, D, E zgodnie z załącznikiem nr 1.4 

do SIWP. Zamawiający ma prawo do dysponowania nieruchomościami.  

Po zmianie:  

§ 1 ust. 2 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, z zastrzeżeniem ust. 3, 4, 4.1 i 4.2 poniżej, robót 

polegających na likwidacji pozostałości po obiektach budowlanych na terenie byłej Koksowni „Gliwice” 

znajdujących w obrębie ewidencyjnym Nowe Gliwice; w jednostce ewidencyjnej 246601_1.0037 

na terenach po byłej Koksowni, na działkach ewidencyjnych nr 18/1; 18/2; 21, 22, 408/1; 408/2; 408/3; 

408/4; 408/6; 408/7; 495; 496; 497; 498; 499; 500; 502; 504; 503; 505; 506; 507; 508; 381/1. 

Przedmiotowy teren został podzielony na obszary A, B, C1, C2, D, E zgodnie z załącznikiem nr 1.4 

do SIWP. Zamawiający ma prawo do dysponowania nieruchomościami.  

II. zmiana w § 5 Ubezpieczenie 

Zmiana polegająca na zmianie zapisu dot. Franszyzy redukcyjnej 

Przed zmianą:  

Franszyza redukcyjna nie większa niż 5% szkody, nie mniej niż 10 000,00 zł.  

 

Po zmianie:  

Maksymalna dopuszczalna franszyza redukcyjna nie większa niż 10 000,00 zł.  

 


