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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:
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"
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. NAZWA ZAMÓWIENIA
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”.
1.1. NUMER REFERENCYJNY ZAMÓWIENIA
IR–260–01.2018
1.2. INFORMACJA DOTYCZĄCA DIALOGU TECHNICZNEGO
W odniesieniu do niniejszego postępowania nie prowadzono dialogu technicznego.
1.3. RODZAJ ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są usługi.
1.4. INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi, realizowanymi w ramach zadania pn. „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.
2.2. Szczegółowy zakres obowiązków, które wchodzą w zakres usług będących przedmiotem zamówienia w
niniejszym postępowaniu, 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.
2.3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
2.3.1. pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie wszystkich branż, w szczególności:
1) konstrukcyjno-budowlaną;
2) architektoniczną;
3) drogową;
4) instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych;
5) instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych;
6) instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;
7) przeciwpożarową;
8) geotechniczną i geologiczną,
2.3.2. zapoznanie się, sprawdzenie oraz przedstawienie Zamawiającemu uwag lub oświadczenia o braku uwag
do nw. dokumentów:
1) projektu harmonogramu rzeczowo – finansowego robót,
2) projektu kosztorysu szczegółowego robót,
3) projektu zagospodarowania terenu budowy,
4) projektu organizacji robót,
5) projektu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
w terminie do dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych.
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2.3.3. pozostałe czynności, określone w projekcie umowy, zgodnie z zapisem pkt 2.2.
2.4. Szczegółowy opis zadania pn. „Budowa budynku Sądu Rejonowego Częstochowa-Północ w Częstochowie
przy ul. św. Rocha 80/90” stanowi dokumentacja projektowo – kosztorysowa – załącznik nr 1 do niniejszej
SIWZ.
Zestawienie elementów składowych dokumentacji projektowej stanowi załącznik nr 1.1. Elementy te
zamieszczone zostały na stronie internetowej Zamawiającego, w formie pakietów wg poniższego zestawienia:
Nazwa pakietu wg branży Numer porządkowy
PZT_projekt zagospodarowania terenu 1.
AW_branża architektoniczna 2.
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.
2.4.1. Podstawowe parametry techniczne budynku:
powierzchnia zabudowy 2 545,61 m2
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
3. Wspólny słownik zamówień CPV:
71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi
4. Wymagany termin wykonania zamówienia
4.1. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług od dnia podpisania umowy, w tym do pełnienia
nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w terminie od dnia przekazania terenu budowy wykonawcy
robót budowlanych, do dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku.
4.2. Zamawiający informuje, że wymagany termin realizacji robót budowlanych, określony w postępowaniu na
roboty budowlane to 46 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy.
Zakres zamówienia dla wykonawcy robót budowlanych nie będzie obejmował:
- 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).
5. Dodatkowe wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia
5.1. Zamawiający nie zastrzega wykonania niniejszego zamówienia siłami własnymi Wykonawcy.
5.2. Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawców.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot

Słownik główny
71247000

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-260-01.2018
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: 2018-050352 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2018/S 065-145835 z dnia: 04/04/2018 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
03/04/2018 (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:

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

7/8

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/05/2018 (dd/mm/rrrr) - ID:2018-074440
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