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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:  Chełmski Park Wodny i Targowiska
Miejskie Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Okszowska 41

Miejscowość:  Chełm Kod pocztowy:  22-100 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 825653757

Osoba do kontaktów:  Zbigniew Mazurek

E-mail:  ptm.chelm@wp.pl Faks:  +48 825653757

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.akwaparkchelm.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
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Budowa Centrum Sportów Wodnych w Chełmie

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

Budowa Centrum Sportów Wodnych w Chełmie. Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia /załącznik nr 9/.
Jeżeli w którejkolwiek części dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych, przedmiaru robót do opisu przedmiotu zamówienia użyto znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, to Zamawiający w każdym takim przypadku dopuszcza rozwiązania (materiały, urządzenia,
części, podzespoły itp.) "równoważne", zgodnie z art.29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Jeżeli
w swojej ofercie (kosztorysie ofertowym) Wykonawca zaproponuje dla w/w wskazania rozwiązania równoważne,
to stosownie do treści art.30 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych: "Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez
niego dostawy, usługi lub roboty budowlane, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego".
Zamawiający zaleca, aby Wykonawca na etapie składania zapytań do SIWZ uzyskał potwierdzenie
Zamawiającego, że zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia i materiały uzna za równoważne.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do równoważności proponowanych przez Wykonawcę materiałów
lub urządzeń, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wizytacji obiektów, w których proponowane materiały i
urządzenia zostały zastosowane, w celu oceny ich równoważności oraz zgodności z dokumentacją projektową.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
- Budowę wielofunkcyjnego budynku głównego, niepodpiwniczonego z trzema kondygnacjami nadziemnymi,
wewnętrznymi nieckami basenowymi, saunami, wannami z hydromasażem, miejscami dla relaksu oraz
kompleksem zjeżdżalni; w budynku znajdą się również boiska do squash’a, kręgielnia, fitness, siłownia,
gastronomia, lokale komercyjne oraz administracja dla całego zespołu; - Budowę naziemnego parkingu; -
Budowę stacji transformatorowej oraz wymiennikowni; - Budowę dróg, placów, chodników; - Budowę elementów
małej architektury; - Budowę dwóch zjazdów od strony ul. Trubakowskiej, wraz z niezbędnymi elementami
organizacji ruchu; - Budowę przyłącza wody; - Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej; - Budowę przyłącza
kanalizacji deszczowej; - Budowę przyłącza elektroenergetycznego; - Budowę przyłącza teletechnicznego;
- Zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego; - Przebudowę słupa oświetleniowego przy ul.
Trubakowskiej; - Nasadzenie projektowanej zieleni; - Dostawę i montaż wyposażenia.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45212000  
Dodatkowe przedmioty 45111291  
 45212212  
 45310000  
 45233140  
 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)
L.dz.788/10/2014

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_ECAS_nmazuzbi
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-131667   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 194-341873  z dnia:  09/10/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
07/10/2014  (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:
VI.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
16/12/2014   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
07/01/2015   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

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

Zamiast:
16/12/2014   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
07/01/2015   Godzina: 10:30
(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:
10/12/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-163736
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