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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Województwo Śląskie Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Ligonia 46

Miejscowość:  Katowice Kod pocztowy:  40-037 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego Wydział Informatyki, Administracji i
Zamówień Publicznych ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Tel.: +48 322078571

Osoba do kontaktów:  Agnieszka Kurek, Michał Sachs, Andrzej Bilnik, Marcin Szymczyk

E-mail:  zamowienia@slaskie.pl Faks:  +48 322078578

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.slaskie.pl

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

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Wykonanie ogrodzenia Stadionu Śląskiego wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania Zadaszenie
widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia Stadionu Śląskiego wraz z robotami towarzyszącymi
w ramach zadania Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w
Chorzowie.
2. Zamówienie obejmuje następujący zakres:
2.1. Ogrodzenie
Projekt obejmuje następujące, podstawowe zakresy robót:
a) wykonanie rozbiórki istniejącego ogrodzenia (z odzyskiem, całe przęsła i zdeponowanie w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego) wraz z wyburzeniem części istniejących murów oporowych;
b) rozbiórka części starej zabudowy stadionu - 2 obiektów w rejonie bramy nr 1A wskazanych w dokumentacji
projektowej (Projekcie Zagospodarowania Terenu);
c) wykonanie nowego ogrodzenia stadionu, które zgodnie z wymogami Policji powinno spełniać następujące
wymagania: ogrodzenie systemowe w konstrukcji stalowej o łącznej wysokości 3,5 m w tym do wysokości 2,5 m
o charakterze zamkniętym uniemożliwiające kontakt wizualny, powyżej 2,5 m konstrukcja kratowa z odgięciem
na zewnątrz 50 cm. Konstrukcja w maksymalny sposób musi utrudniać wspinanie się na nią oraz posiadać
zabezpieczenia, które uniemożliwią jej demontaż przez osoby postronne. Odległość pomiędzy betonową
podwaliną a dołem płyty maksymalnie do 10 mm.
Dodatkowe, szczegółowe wytyczne Policji:
• Jeśli konstrukcja ogrodzenia ma składać się sandwiczowo z warstwy siatki prętowej i warstwy panelu
nieprzeziernego, to odległość pomiędzy tymi elementami musi zostać zredukowana do minimum, a najlepiej
żeby obydwa elementy przylegały do siebie.
• Jeśli panel nieprzezierny składać się ma z elementów poziomych typu blachy trapezowej czy falistej, to na
stykach poziomych tych blach górny element ma przysłaniać dolny.
• Niezależnie od spełnienia wymagań normowych dla konstrukcji i przęseł płotu co do tzw. naporu tłumu,
należy zwrócić uwagę na wzmocnienia, czy też usztywnienia słupów tak, żeby kilku wandali nie było w stanie
rozchwiać czy też wprawić niewielkiego fragmentu płotu w drgania, pozwalające na dewastację
i utworzenia wyłomu w ogrodzeniu.
• Siatka prętowa do wysokości 2,5 m i większych oczkach (np. 50x100, 50x150, 50x200 mm) nie powinna mieć
poziomych prętów po stronie zewnętrznej, dostępnej dla wszystkich.
Uwaga: W projekcie przedstawiono dwa przykładowe rozwiązania przęsła ogrodzenia. Rozwiązania te uzyskały
wstępną akceptację Policji. Wykonawca może zastosować rozwiązania równoważne spełniające standardy nie
gorsze niż przyjęte w rozwiązaniach przykładowych i uzyskać dla nich również akceptację Policji.
Po rozstrzygnięciu postępowania, przed przystąpieniem do produkcji elementów ogrodzenia Wykonawca
zobowiązany będzie do wykonania przęsła przykładowego/modelowego, które musi uzyskać akceptację
Policji. Weryfikacji podlegać będzie m.in. rodzaj przyjętych materiałów, zgodność zaoferowanego rozwiązania
z wymaganiami normowymi dla konstrukcji i przęseł płotu co do tzw. naporu tłumu oraz precyzja wykonania
elementów;
d) wykonanie nowych murów oporowych pod ogrodzenie;
e) renowacja pozostawionych, istniejących murów oporowych i wolnostojących pylonów;
f) wykonanie bram i furt stadionowych.
2.2. Roboty towarzyszące
Roboty te ujęte są w dokumentacji projektowej i obejmują w szczególności:
a) wykonanie remontu istniejących kiosków biletowych (portierni) wraz z wykonaniem kompletnej infrastruktury
wewnętrznej (łącznie z uzupełnieniami częściowo zdewastowanej istniejącej instalacji elektrycznej);
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b) zakończenie robót dotyczących nowych kiosków i portierni przy bramach nr 7 i 8;
c) wykonanie pomieszczeń depozytów przy bramach 1A i 7A;
d) wykonanie punktu informacji dla widzów (budynku policji) wraz z niezbędną infrastrukturą;
e) wykonanie masztów i belek do mocowania kamer CCTV;
f) montaż konstrukcji wsporczych pod banery informacji wizualnej (na bramach, furtach, pylonach i portierniach);
g) renowacja elewacji istniejących stacji trafo;
h) zmiana posadowienia studni teletechnicznych w rejonie bramy nr 9;
i) wykonanie fundamentów pod słupy oświetlenia wokół ogrodzenia i w obrębie bram;
j) wykonanie drobnych robót niwelacyjnych wokół ogrodzenia;
k) wykonanie opasek żwirowych na styku z trawnikiem przy kioskach, bramach i przy punkcie informacji dla
widzów (budynku policji)
l) wykonanie wszelkich innych prac, usług czy dostaw niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu
zamówienia wynikających z załączników do SIWZ.
3. Przedmiot zamówienia opisuje scalony Projekt Wykonawczy ogrodzenia zewnętrznego Stadionu Śląskiego
wraz z robotami towarzyszącymi – stanowiący załącznik nr 3 do siwz oraz opis zawarty w pkt III siwz.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 34928200  
Dodatkowe przedmioty 45000000  
 34928310  
 34928220  
 45212200  
 45223100  
 45223800  
 45111300  
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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)
AI-ZP.272.1.00107.2014.AKU

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_guzik77
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-111790   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 163-291419  z dnia:  27/08/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
25/08/2014  (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
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.3) Warunki otrzymania
specyfikacji, dokumentów
dodatkowych lub dokumentu
opisowego:

Zamiast:
06/10/2014   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
08/10/2014   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:

Zamiast:
06/10/2014   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
08/10/2014   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Zamiast:
06/10/2014   Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
08/10/2014   Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

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:
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VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/09/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-125729
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