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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: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Adres pocztowy: ul. Barbary 21a
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22
Kod pocztowy: 40-053
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Cieśla
E-mail: za@metropoliagzm.pl
Tel.: +48 327180730
Adresy internetowe:
Główny adres: www.metropoliagzm.pl
Adres profilu nabywcy: www.metropoliagzm.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wstępne Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Numer referencyjny: ZA.270.3.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
71241000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Wstępnego Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej na terenie
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do
SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/03/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n0029su3
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-021549
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 034-080294
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Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 13/02/2020
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: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki udziału
Zamiast:
Zdolność techniczna lub zawodowa:
A. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a.w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie
wykonuje trzy studia wykonalności dla inwestycji w liniową infrastrukturę kolejową, przy czym osobno w każdym
z nich Wykonawca zrealizował:
• analizy marketingowe i ruchowe wariantów inwestycyjnych przy pomocy prognoz ruchu oraz modelowania
mikrosymulacyjnego,
•analizy techniczne wariantów inwestycyjnych z oszacowaniem kosztów.
Wartość każdego z zamówień osobno była nie mniejsza niż 2 000 000 zł brutto.
Powinno być:
Zdolność techniczna lub zawodowa:
A. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a.w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie
wykonuje dwa studia wykonalności dla inwestycji w liniową infrastrukturę kolejową, przy czym osobno w każdym
z nich Wykonawca zrealizował:
• analizy marketingowe i ruchowe wariantów inwestycyjnych przy pomocy prognoz ruchu oraz modelowania
mikrosymulacyjnego,
•analizy techniczne wariantów inwestycyjnych z oszacowaniem kosztów.
Wartość każdego z zamówień osobno była nie mniejsza niż 1 000 000 zł brutto.
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą.
Zamiast:
Data: 19/04/2020
Powinno być:
Data: 18/05/2020

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

