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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 (na podstawie
pełnomocnictwa)

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Ligonia 46

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

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 322078570

Osoba do kontaktów:  Michał Sachs, Andrzej Bilnik, Wojciech Gardas, Marcin Szymczyk, Rafał Kamiński

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:
Dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura
techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie – Etap I – dokończenie prac w branżach architektoniczno-
budowlanych i konstrukcyjnych oraz instalacyjnych i sanitarnych

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

Przedmiotem zamówienia jest dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Zadaszenie widowni oraz
niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie – Etap I – dokończenie prac w branżach
architektoniczno-budowlanych i konstrukcyjnych oraz instalacyjnych i sanitarnych.
Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Dokończenie inwestycji w branżach architektoniczno-budowlanych i konstrukcyjnych.
Z powodu 2-letniego przestoju w prowadzeniu prac, przewidziano w pierwszej kolejności przeprowadzenie
prac naprawczych istniejącej substancji budowlanej, a następnie kontynuację prac budowlanych, w większości
wykończeniowych. W ramach nowozleconego projektu stałego okablowania transmisji TV (broadcast) powstała
też nowa część budowlana tego projektu, obejmująca głównie zabezpieczające obudowy tras kablowych jak
szachty, lub też wykonanie stałego i zabezpieczonego przejścia kablowego z istniejącej Trybuny Wschodniej na
nowowybudowaną Trybunę Zachodnią.
Poprowadzenie i zlokalizowanie wszystkich systemów telewizyjnych, monitorujących obiekt, łącznościowych,
bezpieczeństwa, a także informatycznych i teletechnicznych do zlokalizowanego nad Trybuną Wschodnią
Centralnego Punktu Dowodzenia, a także umieszczenie w nim wszystkich stanowisk dowodzących i
obsługujących spowodowało zmniejszenie kosztów poprzez ograniczenie ilości osób niezbędnych do
sprawnego, zgodnego z przepisami prawa przeprowadzenia organizowanych na Stadionie Śląskim imprez.
2. Dokończenie prac w branżach instalacyjnych, sanitarnych.
Dokończenie prac w branżach sanitarnych można podzielić na następujące etapy; sprawdzenie i naprawa
instalacji nowych, rozpoczętych i niedokończonych, dokończenie prac instalacyjnych przewidzianych w
projekcie z 2009 r. (wraz ze zmianami i uzupełnieniami), oraz inwentaryzacja, sprawdzenie, naprawa i
odtworzenie zniszczonych części instalacji sanitarnych istniejących i działających przed rozpoczęciem budowy
w 2009 r., oraz ponowne ich uruchomienie.
Przedmiot zamówienia opisuje:
• dokumentacja techniczna przedmiotu zamówienia – stanowiąca Załącznik nr 3 do SIWZ,
• wykaz elementów konstrukcyjnych, materiałów, urządzeń i sprzętu zgromadzonych przez Zamawiającego, tzw.
„dostaw inwestorskich” – stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ oraz rozszerzony opis przedmiotu zamówienia
znajdujący się w Załączniku nr 5 do SIWZ, znajdującym się na stronie internetowej Zamawiającego: http://
bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=90.
Uwarunkowania realizacyjne:
a) Zamawiający zapewni kierownika budowy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane.
b) Równoległe prowadzenie robót przez innych wykonawców.
Jeżeli Zamawiający w którymkolwiek miejscu opisał przedmiot zamówienia (nazwy własne produktów,
materiałów, urządzeń, systemów) wyznaczając standard wykonania zamówienia przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia wówczas dopuszcza się stosowanie produktów, materiałów, urządzeń,
systemów równoważnych, posiadających takie same (lub lepsze) parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne, poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań
wynikających z odpowiednich przepisów. Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45000000  
Dodatkowe przedmioty 45400000  
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 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
 45300000  
 45330000  
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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)
OP-ZP.272.14.00001.2015.RK

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:   2015-171991   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 249-453535  z dnia:  24/12/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
22/12/2015  (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
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:

Zamiast:
02/02/2016   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
15/02/2016   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

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

Zamiast:
02/02/2016   Godzina: 12:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
15/02/2016   Godzina: 12:30
(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:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/02/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-014236
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