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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:  Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej
Spółka z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Szarych Szeregów 2

Miejscowość:  Czechowice-
Dziedzice

Kod pocztowy:  43-502 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 322145227/322154340

Osoba do kontaktów:  Łucja Drezner - sprawy formalne; Andrzej Rzepka - sprawy techniczne

E-mail:  jrp@pim.czechowice-dziedzice.pl/
pim@pim.czechowice-dziedzice.pl

Faks:  +48 322145228/322152956

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.pim.czechowice-dziedzice.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:
Kontrakt XV - Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Projektu: „Regulacja gospodarki wodno-
ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice” dla budowy kanalizacji sanitarnej – do realizacji w ramach robót
uzupełniających

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

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowią następujące usługi:
a) Wykonanie projektów budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) w zakresie sieci kanalizacyjnej wraz z uzyskaniem
stosownych prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę.
b) Pełnienie nadzoru autorskiego dla zaprojektowanego zakresu sieci kanalizacyjnej w trakcie realizacji robót
budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 z późn. zm.).
c) Wykonanie dokumentacji projektowej, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
2 września 2004 r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), służącej do opisu przedmiotu zamówienia na
wykonanie robót budowlanych.
d) Sporządzenie dokumentacji umożliwiającej udzielenie zamówień uzupełniających na roboty budowlane
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z późn. zm.), oraz Warunkami Kontraktowymi FIDIC „Czerwona Książka".
e) Udzielanie wszelkich niezbędnych odpowiedzi Wykonawcom robót budowlanych dotyczących dokumentacji
projektowej.
Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych sięgaczy kanalizacyjnych wraz z niezbędnymi odcinkami
sieci kanalizacyjnej dla działek położonych w gminie Czechowice-Dziedzice (Czechowice-Dziedzice, Zabrzeg i
Ligota) na obszarze objętym realizacją następujących Kontraktów:
Kontrakt K-IX: Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice
Kontrakt K-X: Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice-Dziedzice
Kontrakt K-XI: Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej na terenie sołectwa Zabrzeg
Kontrakt K-XII: Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej na terenie sołectwa Ligota
a nie uwzględnionych w zakresach projektów budowlano-wykonawczych w/w Kontraktów.
Przewidywana ilość sięgaczy:
- minimalnie 83 szt,
- maksymalnie 300 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ - TOM III - OPZ.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 71320000  
Dodatkowe przedmioty 71520000  
 71318000  
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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)
22/FS/2013

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_pimczdz
Dane referencyjne ogłoszenia:   2013-067050   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 096-164177  z dnia:  18/05/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
17/05/2013  (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:
27/06/2013   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
02/07/2013   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

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

Zamiast:
27/06/2013   Godzina: 13:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
02/07/2013   Godzina: 13:00
(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:
26/06/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-085604
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