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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:
Oficjalna nazwa: Sąd Okręgowy w Częstochowie

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Dąbrowskiego 23/35
Miejscowość: Częstochowa

Kod pocztowy: 42-200

Punkt kontaktowy: Sąd Okręgowy w Częstochowie

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 343684430

Osoba do kontaktów: Magda Wawrzynek-Hepner
E-mail: przetargi@czestochowa.so.gov.pl

Faks: +48 343684440

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.czestochowa.so.gov.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
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
ROBOTY BUDOWLANE - Budowa budynku Sądu Rejonowego Częstochowa-Północ w Częstochowie przy ul.
Św. Rocha 80/90
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, których celem jest wykonanie zamówienia publicznego pod
nazwą „Budowa budynku Sądu Rejonowego Częstochowa – Północ w Częstochowie przy ul. Św. Rocha 80/90”,
polegającego na budowie budynku wraz z zagospodarowaniem terenu działki oraz wykonaniem przyłączy, w
zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie
oraz użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem.
Zakres zamówienia nie obejmuje:
- dostawy wyposażenia budynku, z wyłączeniem wokand, monitorów wielkoformatowych, projektora, aparatów
telefonicznych i elektrycznego depozytora kluczy,
- dostawy i montażu elementów informacji wizualnej (poza elementami oznakowania związanego z ochroną
przeciwpożarową).
Zakres zamówienia obejmuje:
dostawę i montaż wokand,
dostawę i montaż monitorów wielkoformatowych,
dostawę i montaż projektora,
dostawę i montaż aparatów telefonicznych,
dostawę i montaż elektrycznego depozytora kluczy,
dostawę i montaż elementów oznakowania związanych z ochroną przeciwpożarową.
2. Szczegółowy opis zadania pn. „Budowa budynku Sądu Rejonowego Częstochowa-Północ w Częstochowie
przy ul. Św. Rocha 80/90” stanowi dokumentacja projektowo – kosztorysowa, której zestawienie elementów
składowych stanowi załącznik nr 1.1. do SIWZ oraz pozostała dokumentacja, będąca w posiadaniu
Zamawiającego. Komplet ww. dokumentów, zwany jest w dalszej części SIWZ i załącznikach do niej
„dokumentacją techniczną”, stanowi załącznik nr 1 SIWZ.
Elementy składowe dokumentacji technicznej zamieszczone zostały na stronie internetowej Zamawiającego, w
formie pakietów wg poniższego zestawienia:
Nazwa pakietu wg branży Oznaczenie porządkowe
Projekt budowlany PB (2 części)
PZT_projekt zagospodarowania terenu 1.
AW_branża architektoniczna 2. (2 części)
KW_branża konstrukcyjna 3.
EW_branża elektryczna i teletechniczna 4.
SW_branża sanitarna 5.
WW_branża wentylacji i klimatyzacji 6.
ST_specyfikacje techniczne 7.
PR_przedmiary robót 8.
Pozostałe elementy, w tym skan decyzji zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na
budowę oraz zaktualizowanych warunków technicznych, będących w posiadaniu Zamawiającego 9.
Uszczegółowienie opisu elementów wyposażenia, dostawę których obejmuje zakres przedmiotu zamówienia
10.
Podstawowe parametry techniczne budynku:
powierzchnia zabudowy 2 545,61 m2
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powierzchnia netto budynku 13 119,22 m2
kubatura 76 855,98 m3
liczba kondygnacji 7, w tym:
• liczba kondygnacji nadziemnych 5
• liczba kondygnacji podziemnych 2
1) Zamawiający informuje, że w przypadku pojawienia się w dokumentacji projektowo – kosztorysowej
wskazania, że do oferty należy dołączyć dokument lub inny element, niewymieniony wprost w SIWZ, dokument
taki lub inny element będzie wymagany do dostarczenia na etapie realizacji zamówienia.
W zakresie wymaganych dokumentów wiążącymi są zapisy SIWZ.
2) UWAGA!!! Przedmiary znajdujące się w treści załącznika nr 1. (dokumentacja techniczna) pełnią jedynie
funkcje pomocnicze i nie posiadają charakteru dokumentacji projektowej. Elementy prac nieujęte w kalkulacji/
ach szczegółowej/ych lub niewycenione, a wynikające z dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, opisy szczegółowe i SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie,
bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane
jest od Wykonawców bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji jak i warunków panujących na terenie
prowadzenia robót oraz dokonanie własnych ustaleń, co do rzeczywistego zakresu robót wymaganych do
osiągnięcia zamierzonego rezultatu, przewidzianego w projekcie. Skutki jakichkolwiek błędów w kalkulacjach
szczegółowych, opracowanych przez Wykonawcę, obciążają Wykonawcę zamówienia, zatem musi on
przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
3) Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót budowlanych objętych przedmiotem
zamówienia w niniejszym postępowaniu. Dokonanie wizji lokalnej możliwe będzie o wcześniejszym,
telefonicznym uzgodnieniu terminu wizji; nr telefonu, pod którym należy uzgadniać termin wizji lokalnej: 34 368
44 60.
4) Dostarczone w ramach umowy urządzenia, sprzęt, armatura i inne materiały winny być nieużywane,
nieregenerowane, nienaprawiane, niefabrykowane, fabrycznie nowe.
5) ZASADY RÓWNOWAŻNOŚCI – Zamawiający informuje, że ilekroć w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót i przedmiarach oraz szczegółowych opisach, przedmiot zamówienia opisany jest
przez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, norm technicznych lub jakościowych, dopuszcza
się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe
nie gorsze niż opisane w ww. elementach dokumentacji. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań
„równoważnych” pod względem parametrów technicznych, technicznych, funkcjonalnych i jakościowych,
pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z założeniami określonymi
w niniejszej SIWZ. Wykazanie równoważności zaoferowanego rozwiązania lub rozwiązań równoważnych
spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiający nie dopuszcza istotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunków pozwolenia na budowę, które skutkowałby koniecznością uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na
budowę.
6) O ile urządzenia dostarczone w ramach umowy są objęte gwarancją producenta, Wykonawca zobowiązany
jest wydać Zamawiającemu dokument potwierdzający udzielenie gwarancji przed podpisaniem protokołu
odbioru.
7) Wykonawca winien udzielić Zamawiającemu minimum 60 (sześćdziesiąt) rękojmi na wykonane roboty
budowlane oraz urządzenia dostarczone i zamontowane w ramach umowy – kryterium oceniane. Maksymalna
ocenia długość rękojmi to 72 miesiące.
Zaoferowanie okresu rękojmi krótszego niż wymagane minimum 60 miesięcy spowoduje uznanie jej treści za
nieodpowiadającą treści SIWZ i jej odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy.
Zaoferowanie okresu rękojmi dłuższego niż 72 miesiące nie będzie powodowało przyznania większej liczby
punktów. W takim przypadku przyznana zostanie maksymalna przewidziana liczba punktów w tym kryterium.
Rękojmia biegnie od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru wykonanych robót.
8) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą,
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu. Ww. projekt umowy stanowi
załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Dodatkowe wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
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3.1. Zamawiający zastrzega wykonanie robót budowlanych konstrukcyjno – żelbetowych ścian i stropów stanu
surowego zamkniętego siłami własnymi Wykonawcy.
3.2. Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawców.
3.3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę
lub dalszego podwykonawcę, osób, wykonujących czynności w ramach realizacji niniejszego zamówienia, na
podstawie umowy o pracę.
Wymaganym jest:
3.3.1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób, które wykonywać będą czynności bezpośrednio
związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób
kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych. Zatrudnienie w tej formie dotyczy także
podwykonawców i dalszych podwykonawców.
3.3.2. W związku z powyższym, Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania umowy w odniesieniu do
osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, które będą ją bezpośrednio wykonywały zobowiązany jest
do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę,
według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do umowy.
3.3.3. W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych podwykonawców stosowne oświadczenie według wzoru
stanowiącego załącznik nr 11 do umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz z
kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jednak nie później niż przed rozpoczęciem
wykonywania czynności przez te osoby.
3.3.4. Nieprzedłożenie w terminie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 3.3.2 lub w pkt 3.3.3 w
odniesieniu do pracowników zatrudnionych w oparciu
o umowę o pracę, którzy będą bezpośrednio wykonywać umowę będzie traktowane jako niewypełnienie
obowiązku, o którym mowa w pkt 3.3.1.
3.3.5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich
oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3.3.6. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób w trakcie
realizacji zamówienia:
• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o
pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
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• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni
okres rozliczeniowy;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
3.3.7. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób, wobec których jest to wymagane, zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku
zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych
przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
bezpośrednio związane z wykonaniem robót.
3.3.8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
45216112
45111213
45111200
45262500
45261210
45421100
45421160
45410000
45313100
45332200
45332300
45331210
45331220
45331100
45310000
45314320
45312100
45312200
45314000
45315500
45400000
32300000

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)
IR-260-02.2018
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_konieczny
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-057639 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2018/S 075-168057 z dnia: 18/04/2018 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
16/04/2018 (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:
Powinno być:
zmieniany tekst:
(…) 4.2. Aktualne na dzień składania (…) 4.2. Aktualne na dzień składania
Sekcja III, ppkt III. 2.2)
ofert oświadczenie stanowiące
ofert oświadczenie stanowiące
wstępne potwierdzenie, że
wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w
oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Oświadczenie to
postępowaniu. Oświadczenie to
Wykonawca zobowiązany jest złożyć Wykonawca zobowiązany jest
w formie pisemnego Jednolitego
złożyć w formie elektronicznego
Europejskiego Dokumentu
Jednolitego Europejskiego
Zamówienia (JEDZ), sporządzonego Dokumentu Zamówienia (JEDZ),
zgodnie z wzorem standardowego sporządzonego zgodnie z wzorem
formularza, określonego w
standardowego formularza,
rozporządzeniu wykonawczym
określonego w rozporządzeniu
Komisji Europejskiej, wydanym na wykonawczym Komisji Europejskiej,
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy wydanym na podstawie art. 59 ust.
2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ”. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego
Wzór JEDZ stanowi załącznik nr 3 dalej „JEDZ”. Wzór JEDZ stanowi
do SIWZ – oryginał;
załącznik nr 3 do SIWZ;
Uwaga!!!
Uwaga!!!
Dodatkowe informacje, dotyczące
Dodatkowe informacje, dotyczące
Jednolitego Europejskiego
Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia, w tym
Dokumentu Zamówienia, w tym
instrukcja jego wypełnienia,
instrukcja jego wypełnienia,
dostępne są na stronie internetowej dostępne są na stronie internetowej
Urzędu Zamówień Publicznych pod Urzędu Zamówień Publicznych pod
adresem:
adresem:
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https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/ https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/
jednolity-europejski-dokumentjednolity-europejski-dokumentzamowienia (...)
zamowienia.
Instrukcja składania przedmiotowego
dokumentu zawarta jest w Rozdziale
III pkt 4.2. SIWZ. (…)
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja III, ppkt III.2.3)

Zamiast:

Powinno być:

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja IV, ppkt IV.3.4)

Zamiast:

Powinno być:

Termin składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
7.6.2018 - 12:00

Termin składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
19.6.2018 - 12:00

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja IV, ppkt IV.3.8)

Zamiast:

Powinno być:

Warunki otwarcia ofert
Data: 7.6.2018 - 12:30
Miejscowość:
Siedziba Zamawiającego przy
ul. Dąbrowskiego 23/35 w
Częstochowie, sala konferencyjna
(pom. 217) (nowy budynek – poziom
II)
Osoby upoważnione do obecności
podczas otwarcia ofert: nie

Warunki otwarcia ofert
Data: 19.6.2018 - 12:30
Miejscowość:
Siedziba Zamawiającego przy
ul. Dąbrowskiego 23/35 w
Częstochowie, sala konferencyjna
(pom. 217) (nowy budynek – poziom
II)
Osoby upoważnione do obecności
podczas otwarcia ofert: nie

(…) Aktualne na dzień składania
(…) Aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie stanowiące
ofert oświadczenie stanowiące
wstępne potwierdzenie, że
wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w
oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Oświadczenie to
postępowaniu. Oświadczenie to
Wykonawca zobowiązany jest złożyć Wykonawca zobowiązany jest
w formie pisemnego Jednolitego
złożyć w formie elektronicznego
Europejskiego Dokumentu
Jednolitego Europejskiego
Zamówienia (JEDZ), sporządzonego Dokumentu Zamówienia (JEDZ),
zgodnie z wzorem standardowego sporządzonego zgodnie z wzorem
formularza, określonego w
standardowego formularza,
rozporządzeniu wykonawczym
określonego w rozporządzeniu
Komisji Europejskiej, wydanym na wykonawczym Komisji Europejskiej,
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy wydanym na podstawie art. 59 ust.
2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ’. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego
Wzór JEDZ stanowi załącznik nr 3 dalej „JEDZ’. Wzór JEDZ stanowi
do SIWZ – oryginał;
załącznik nr 3 do SIWZ;
Uwaga!!!
Uwaga!!!
Dodatkowe informacje, dotyczące
Dodatkowe informacje, dotyczące
Jednolitego Europejskiego
Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia, w tym
Dokumentu Zamówienia, w tym
instrukcja jego wypełnienia,
instrukcja jego wypełnienia,
dostępne są na stronie internetowej dostępne są na stronie internetowej
Urzędu Zamówień Publicznych pod Urzędu Zamówień Publicznych pod
adresem:
adresem:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/ https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/
jednolity-europejski-dokumentjednolity-europejski-dokumentzamowienia (...)
zamowienia
Instrukcja składania przedmiotowego
dokumentu zawarta jest w Rozdziale
III pkt 4.2. SIWZ. (…)
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja VI, ppkt VI.3)

Zamiast:

Powinno być:

(…) 2.2. Oferta, sporządzana
(…) 2.2. OFERTA, sporządzona
zgodnie z wymaganiami SIWZ,
zgodnie z wymaganiami SIWZ,
w tym dokument/y JEDZ,
składana jest w formie pisemnej.
przekazywana jest przez
Dokument/y JEDZ, przekazywany/
Wykonawcę w formie pisemnej, pod e jest/są przez Wykonawcę/ów w
rygorem nieważności; (…)
formie elektronicznej, zgodnie z
11.2. Aktualne na dzień składania
instrukcją zamieszczoną w Rozdziale
ofert oświadczenie stanowiące
III pkt. 4.2. SIWZ. (…)
wstępne potwierdzenie, że
11.2. Aktualne na dzień składania
Wykonawca nie podlega wykluczeniu ofert oświadczenie stanowiące
oraz spełnia warunki udziału w
wstępne potwierdzenie, że
postępowaniu. Oświadczenie to
Wykonawca nie podlega wykluczeniu
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oraz spełnia warunki udziału w
w formie pisemnego Jednolitego
postępowaniu. Oświadczenie to
Europejskiego Dokumentu
Wykonawca zobowiązany jest
Zamówienia (JEDZ),sporządzonego złożyć w formie elektronicznego
zgodnie z wzorem standardowego Jednolitego Europejskiego
formularza, określonego w
Dokumentu Zamówienia (JEDZ),
rozporządzeniu wykonawczym
sporządzonego zgodnie z wzorem
Komisji Europejskiej, wydanym na standardowego formularza,
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy określonego w rozporządzeniu
2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ”. wykonawczym Komisji Europejskiej,
Wzór JEDZ stanowi załącznik nr 3 wydanym na podstawie art. 59 ust.
do SIWZ – oryginał;
2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego
Uwaga!!!
dalej „JEDZ’. Wzór JEDZ stanowi
Dodatkowe informacje, dotyczące
załącznik nr 3 do SIWZ;
Jednolitego Europejskiego
Uwaga!!!
Dokumentu Zamówienia, w tym
Dodatkowe informacje, dotyczące
instrukcja jego wypełnienia,
Jednolitego Europejskiego
dostępne są na stronie internetowej Dokumentu Zamówienia, w tym
Urzędu Zamówień Publicznych pod instrukcja jego wypełnienia,
adresem: https://www.uzp.gov.pl/
dostępne są na stronie internetowej
baza-wiedzy/jednolity-europejskiUrzędu Zamówień Publicznych pod
dokument-zamowienia. (…)
adresem:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/
jednolity-europejski-dokumentzamowienia
Instrukcja składania przedmiotowego
dokumentu zawarta jest w Rozdziale
III pkt 4.2. SIWZ. (…)

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
07/06/2018 Godzina: 12:00
Sekcja IV, ppkt IV.3.4)
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
19/06/2018 Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Sekcja IV, ppkt IV.3.8)

Powinno być:
19/06/2018 Godzina: 12:30
(dd/mm/rrrr)

Zamiast:
07/06/2018 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:
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VI.4) Inne dodatkowe informacje:
W dniu 18 maja 2018 r. omyłkowo przekazano do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej tzw. „Ogłoszenie
dodatkowych informacji, informacji
o niekompletnej procedurze lub sprostowanie”, na niewłaściwym formularzu, dotyczącym prowadzonego
równolegle postępowania na „USŁUGI – Świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach
realizacji zadania pn. „Budowa budynku Sądu Rejonowego Częstochowa-Północ w Częstochowie przy ul. Św.
Rocha 80/90””. Ogłoszenie to zostało opublikowane w dniu 23 maja 2018 r. pod numerem 2018/S 096-220430.
Wprowadzana zmiana odnosiła się do postępowania znak IR-260-02.2018 pn. „ROBOTY BUDOWLANE
– Budowa budynku Sądu Rejonowego Częstochowa-Północ w Częstochowie przy ul. Św. Rocha 80/90”.
Zmiana ogłoszenia dotyczy zmian i wyjaśnień wprowadzonych do postępowania w dniu 18 maja br. pismem
znak IR-260-02.2018.06, które w szczególności dotyczą wprowadzenia wymogu złożenia w przedmiotowym
postępowaniu dokumentu JEDZ w formie elektronicznej.
Mając na uwadze konieczność dokonania sprostowania zaistniałej sytuacji Zamawiający zamieszcza na
stronie właściwe ogłoszenie dotyczące ww. zmiany ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu,
opublikowanego w dniu 18.04.2018 r. pod numerem 2018/S 075-168057.
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/05/2018 (dd/mm/rrrr) - ID:2018-076767
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