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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: Gmina Mikołów
Adres pocztowy: Rynek 16
Miejscowość: Mikołów

Kod pocztowy: 43-190

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 323248500

Osoba do kontaktów: Jerzy Adamik
E-mail: zam@mikolow.eu

Faks: +48 323248400

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.mikolow.eu
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
PN 57/2015 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych (STWiORB), wraz z kosztorysem inwestorskim, rewitalizacji kamienic Rynek 2 i Wojciecha 14 w
Mikołowie, łącznie z oficynami i zagospodarowaniem podwórza.
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Zakres prac:
- Weryfikacja i aktualizacja inwentaryzacji budowlanej sporządzonej przez zamawiającego
- Wykonanie dokumentacji projektowej: projektu budowlanego i wykonawczego we wszystkich branżach
(architektura, konstrukcja, instalacje wod. kan. i elektryczne, system wykrywania i sygnalizacji pożaru,
oddymianie kl. schodowych, instalacje c.o., wentylacji, w tym wentylacji p.poż., instalacja węzła ciepłowniczego,
solarna) rewitalizacji kamienicy Rynek 2 i Wojciecha 14 wraz z oficynami i zagospodarowaniem podwórza.
- Audyt energetyczny zgodny z wymaganiami instytucji dofinansowującej przedsięwzięcie tj. Regionalnego
Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IV, Działanie 4.3; strona
internetowa: rpo.slaskie.pl).
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
- Kosztorys inwestorski i Przedmiary robót.
Budynki Rynek 2 i Wojciecha 14 znajdują się w strefie wpisanej do rejestru zabytków, podczas
projektowania należy przestrzegać zaleceń Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach nr KNR.5183.110.2015.JB RPW/8920/2015 (w załączeniu).
Dokumentacja projektowa ma być opracowania na podstawie koncepcji opracowanej przez arch. Wojciecha
Klasę ( w załączeniu), z wykorzystaniem informacji zawartych w Ekspertyzie technicznej (w załączeniu)
Wszelkie zmiany tej koncepcji wymagają pisemnej akceptacji zamawiającego.
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać również wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia, postanowienia
wymagane przepisami szczególnymi, a jeżeli będzie to niezbędne, również zgody właściwych organów na
odstępstwa od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, pożarowych i innych.
Zamawiający wymaga, aby każda dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych była wykonana w 5 egz. w wersji papierowej
i 1 egz. w wersji elektronicznej w formatach DWG, JPG i PDF.
Zakres i forma opracowań wchodzących w skład dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót budowalnych został sprecyzowany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1129).
Zamówienie zostało podzielone na dwa etapy:
Etap I - obejmuje wykonanie i dostarczenia do siedziby zamawiającego kompletnego projektu budowlanego
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, zgodami na odstępstwa od obowiązujących przepisów technicznobudowlanych, pożarowych i innych oraz kosztorysu inwestorskiego.
Etap II - obejmuje wykonanie i dostarczenia do siedziby zamawiającego pozostałych dokumentów
wymienionych w pkt 3 siwz, w szczególności projektu wykonawczego, audytu energetycznego, STWiORB,
przedmiarów robót.
Wykonawca we wszystkich opracowaniach nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia określając przedmiot zamówienia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia
i nie można użyć dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny
oraz przedstawione są parametry funkcjonalno – użytkowe, które służą do weryfikacji równoważności.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot

Słownik główny
71000000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
PN-57/2015
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_MIKOLOW
Dane referencyjne ogłoszenia: 2015-170906 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 248-452400 z dnia: 23/12/2015 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
21/12/2015 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:
Zakres prac:
II.1.5)
- Weryfikacja i aktualizacja
inwentaryzacji budowlanej
sporządzonej przez zamawiającego
- Wykonanie dokumentacji
projektowej: projektu budowlanego
i wykonawczego we wszystkich
branżach (architektura, konstrukcja,
instalacje wod. kan. i elektryczne,
system wykrywania i sygnalizacji
pożaru, oddymianie kl. schodowych,
instalacje c.o., wentylacji, w
tym wentylacji p.poż., instalacja
węzła ciepłowniczego, solarna)
rewitalizacji kamienicy Rynek 2 i
Wojciecha 14 wraz z oficynami i
zagospodarowaniem podwórza.
- Audyt energetyczny zgodny
z wymaganiami instytucji
dofinansowującej przedsięwzięcie tj.
Regionalnego Program Operacyjny
Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 (Oś priorytetowa IV,
Działanie 4.3; strona internetowa:
rpo.slaskie.pl).

Powinno być:
Zakres prac:
- Wykonanie dokumentacji
projektowej: projektu budowlanego
i wykonawczego we wszystkich
branżach (architektura, konstrukcja,
instalacje wod. kan. i elektryczne,
system wykrywania i sygnalizacji
pożaru, oddymianie kl. schodowych,
instalacje c.o., wentylacji, w
tym wentylacji p.poż., instalacja
węzła ciepłowniczego, solarna)
rewitalizacji kamienicy Rynek 2 i
Wojciecha 14 wraz z oficynami i
zagospodarowaniem podwórza.
- Audyt energetyczny zgodny
z wymaganiami instytucji
dofinansowującej przedsięwzięcie tj.
Regionalnego Program Operacyjny
Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 (Oś priorytetowa IV,
Działanie 4.3; strona internetowa:
rpo.slaskie.pl).
- Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych
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- Specyfikacja Techniczna
- Kosztorys inwestorski i Przedmiary
Wykonania i Odbioru Robót
robót.
Budowlanych
Budynki Rynek 2 i Wojciecha 14
- Kosztorys inwestorski i Przedmiary znajdują się w strefie wpisanej
robót.
do rejestru zabytków, podczas
Budynki Rynek 2 i Wojciecha 14
projektowania należy przestrzegać
znajdują się w strefie wpisanej
zaleceń Wojewódzkiego Urzędu
do rejestru zabytków, podczas
Ochrony Zabytków w Katowicach
projektowania należy przestrzegać nr K-NR.5183.110.2015.JB
zaleceń Wojewódzkiego Urzędu
RPW/8920/2015 (w załączeniu).
Ochrony Zabytków w Katowicach
Dokumentacja projektowa ma
nr K-NR.5183.110.2015.JB
być opracowania na podstawie
RPW/8920/2015 (w załączeniu).
koncepcji opracowanej przez arch.
Dokumentacja projektowa ma
Wojciecha Klasę (w załączeniu),
być opracowania na podstawie
z wykorzystaniem informacji
koncepcji opracowanej przez arch. zawartych w Ekspertyzie technicznej
Wojciecha Klasę ( w załączeniu), z i inwentaryzacji architektoniczno wykorzystaniem informacji zawartych budowlanej)(w załączeniu)
w Ekspertyzie technicznej (w
Wszelkie zmiany tej koncepcji
załączeniu)
wymagają pisemnej akceptacji
Wszelkie zmiany tej koncepcji
zamawiającego.
wymagają pisemnej akceptacji
Wykonawca będzie zobowiązany
zamawiającego.
uzyskać również wszystkie
Wykonawca będzie zobowiązany
niezbędne opinie, uzgodnienia,
uzyskać również wszystkie
postanowienia wymagane
niezbędne opinie, uzgodnienia,
przepisami szczególnymi, a jeżeli
postanowienia wymagane
będzie to niezbędne, również
przepisami szczególnymi, a jeżeli
zgody właściwych organów na
będzie to niezbędne, również
odstępstwa od obowiązujących
zgody właściwych organów na
przepisów techniczno-budowlanych,
odstępstwa od obowiązujących
pożarowych i innych.
przepisów techniczno-budowlanych, Zamawiający wymaga, aby
pożarowych i innych.
każda dokumentacja projektowa i
Zamawiający wymaga, aby
specyfikacja techniczna wykonania
każda dokumentacja projektowa i
i odbioru robót budowlanych
specyfikacja techniczna wykonania była wykonana w 5 egz. w wersji
i odbioru robót budowlanych
papierowej
była wykonana w 5 egz. w wersji
i 1 egz. w wersji elektronicznej w
papierowej
formacie DWG.
i 1 egz. w wersji elektronicznej w
Zakres i forma opracowań
formacie DWG, JPG i PDF.
wchodzących w skład dokumentacji
Zakres i forma opracowań
projektowej i specyfikacji technicznej
wchodzących w skład dokumentacji wykonania i odbioru robót
projektowej i specyfikacji technicznej budowalnych został sprecyzowany
wykonania i odbioru robót
w Rozporządzeniu Ministra
budowalnych został sprecyzowany Infrastruktury z 2.09.2004 r. w
w Rozporządzeniu Ministra
sprawie szczegółowego zakresu
Infrastruktury z 2.09.2004 r. w
i formy dokumentacji projektowej,
sprawie szczegółowego zakresu
specyfikacji technicznych wykonania
i formy dokumentacji projektowej,
i odbioru robót budowlanych oraz
specyfikacji technicznych wykonania programu funkcjonalno - użytkowego
i odbioru robót budowlanych oraz
(t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1129).
programu funkcjonalno - użytkowego Zamówienie zostało podzielone na
(t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1129).
dwa etapy:
Zamówienie zostało podzielone na Etap I - obejmuje wykonanie
dwa etapy:
i dostarczenia do siedziby
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zamawiającego kompletnego
Etap I - obejmuje wykonanie
i dostarczenia do siedziby
projektu budowlanego wraz ze
zamawiającego kompletnego
wszystkimi uzgodnieniami, zgodami
projektu budowlanego wraz ze
na odstępstwa od obowiązujących
wszystkimi uzgodnieniami, zgodami przepisów techniczno-budowlanych,
na odstępstwa od obowiązujących pożarowych i innych oraz kosztorysu
przepisów techniczno-budowlanych, inwestorskiego.
pożarowych i innych oraz kosztorysu Etap II - obejmuje wykonanie
inwestorskiego.
i dostarczenia do siedziby
Etap II - obejmuje wykonanie
zamawiającego pozostałych
i dostarczenia do siedziby
dokumentów wymienionych
zamawiającego pozostałych
w pkt 3 siwz, w szczególności
dokumentów wymienionych
projektu wykonawczego, audytu
w pkt 3 siwz, w szczególności
energetycznego, STWiORB,
projektu wykonawczego, audytu
przedmiarów robót.
energetycznego, STWiORB,
Wykonawca we wszystkich
przedmiarów robót.
opracowaniach nie może wskazywać
Wykonawca we wszystkich
znaków towarowych, patentów lub
opracowaniach nie może wskazywać pochodzenia określając przedmiot
znaków towarowych, patentów lub zamówienia chyba, że jest to
pochodzenia określając przedmiot uzasadnione specyfiką przedmiotu
zamówienia chyba, że jest to
zamówienia i nie można użyć
uzasadnione specyfiką przedmiotu dostatecznie dokładnych określeń,
zamówienia i nie można użyć
a wskazaniu takiemu towarzyszą
dostatecznie dokładnych określeń, wyrazy lub równoważny oraz
a wskazaniu takiemu towarzyszą
przedstawione są parametry
wyrazy lub równoważny oraz
funkcjonalno – użytkowe, które służą
przedstawione są parametry
do weryfikacji równoważności.
funkcjonalno – użytkowe, które służą
do weryfikacji równoważności.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3)

Zamiast:
Powinno być:
9.1. W celu potwierdzenia spełniania 9.1. W celu potwierdzenia spełniania
warunku, o którym mowa w pkt
warunku, o którym mowa w pkt
8.1.2. Wykonawca musi złożyć
8.1.2. Wykonawca musi złożyć
wykaz wykonanych usług w okresie wykaz wykonanych usług w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem
ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie (według
krótszy - w tym okresie (według
załącznika nr 3) potwierdzający
załącznika nr 3) potwierdzający
wykonanie jednego projektu
wykonanie jednego projektu
budowlanego budowy, przebudowy budowlanego budowy, przebudowy
lub modernizacji budynku lub
lub modernizacji budynku lub
zespołu budynków w strefie
zespołu budynków w strefie
konserwatorskiej, o wartości
konserwatorskiej lub budynku albo
minimalnej 40 000 zł brutto, z
zespołu budynków wpisanych
podaniem przedmiotu i wartości, daty do rejestru zabytków, o wartości
i miejsca wykonania oraz załączyć minimalnej 40 000 zł brutto, z
dowody potwierdzające, że usługi
podaniem przedmiotu i wartości, daty
te zostały wykonane w sposób
i miejsca wykonania oraz załączyć
należyty.
dowody potwierdzające, że usługi
te zostały wykonane w sposób
należyty.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:

Powinno być:
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VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/01/2016 (dd/mm/rrrr) - ID:2016-001940
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