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Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE
Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w
pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych
terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności
zamówienia.
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Oficjalna nazwa:

Prezydent Miasta Włocławek

Adres pocztowy:

Zielony Rynek 11/13

Miejscowość:

Włocławek

Kraj:

Polska

Punkt
kontaktowy:

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Osoba do
kontaktów:

Jarosław Kwiatkowski

E-mail:

zamowienia@um.wlocl.pl

Kod
pocztowy:

87-800

Tel.:

054 414-43-80

Faks:

054 414-42-57

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.wloclawek.pl
Adres profilu nabywcy (URL):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)
Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia
sektorowe)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji
II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji, której celem jest adaptacja
istniejącego stadionu na stadion piłkarsko – lekkoatletyczny, zlokalizowanych we Włocławku przy Al. Chopina –
ul. Leśnej 53a, na terenie działek oznaczonym nr 1/6, 1/7 i 1/2, 53/4, 89/2 k.m. 107 i dz. 30/1, k.m. 80 (obręb
Włocławek). Z uwagi na ograniczone środki w budżecie miasta, zadanie podzielone zostało na Etapy.
Obecnie jest to czynny stadion piłkarski o wymiarach płyty 105,0 x 68,0 m - z murawą z trawy naturalnej, z
oświetleniem masztowym o natężeniu oświetlenia 1400 luksów. Od strony północnej stadionu zlokalizowany jest
budynek socjalny z częścią administracyjną i trybuną VIP. Wiek ww. budynku około 10 lat. Wokół korony stadionu
istnieją trybuny odkryte. Teren stadionu jest ogrodzony.
2. Opis przedmiotu zamówienia obejmujący I Etap:
A. przebudowa i adaptacja stadionu OSiR na stadion piłkarsko – lekkoatletyczny obejmujący:
I. Arena lekkoatletyczna spełniająca wymogi do rozgrywania zawodów o randze ogólnopolskiej, składającą się z
następujących elementów:
• bieżni lekkoatletycznej posiadającej 8 torów, o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej gr. 14,00 mm,
• skoczni do skoku wzwyż,
• skoczni do skoku w dal,
• skoczni do skoku o tyczce,
• rzutni do pchnięcia kulą,
• rzutni do rzutu dyskiem,
• rzutni do rzutu oszczepem,
• rów z wodą do biegów z przeszkodami,
• rzutnie rozgrzewkowe zlokalizowane w północno – wschodnim narożniku działki (poza areną stadionu).
II. Boisko piłkarskie
• wewnątrz areny lekkoatletycznej projektowana jest przebudowa istniejącego boiska piłkarskiego spełniającego
wymogi rozgrywek II ligi, o nawierzchni z trawy naturalnej – darń z rolki o wysokości ok. 50 mm, z odwodnieniem
płyty stadionu.
B. Przebudowa istniejącego oświetlenia stadionu piłkarskiego polegającej na:
• demontażu istniejących lamp oświetleniowych z osprzętem o natężeniu oświetlenia 1400 luksów,
• rozbiórce 4 masztów oświetleniowych, stalowych, rurowych o wysokości - 40 m,
• budowie 4 masztów oświetleniowych o wysokości 30,5 m oraz 4 masztów o wysokości 27,40 m,
• montaż projektorów oświetleniowych na masztach,
• ułożeniu kabli zasilających.
Zdemontowane elementy oświetlenia należy złożyć na terenie OSiR we Włocławku w miejscu wskazanym przez
Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.
C. Wykonanie zagospodarowania terenu polegającego na:
• montażu elementów małej architektury,
• rozbudowie uzbrojenia terenu (kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, drenaż, wodociąg, oświetlenie
terenu).
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Słownik główny
Główny przedmiot

45212220

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano
w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)
IZP.ZP3432-58/10
IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są
znane):
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:
SIMAP
OJS eSender
Login:

ENOTICES_UM_Jarek

Dane referencyjne ogłoszenia: 2010-138588 (rok i numer dokumentu)
IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2010/S
207-315946

z dnia
23/10/2010

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2010 (dd/mm/rrrr)

(dd/mm/rrrr)
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)
Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.
Zamówienia nie udzielono.
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.
Wszystkich części
Jednej lub więcej części
VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA
(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze
podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)
VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi
informacjami.
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
W obu przypadkach
VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa
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 (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast:

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa, 1. Opłaconą polisę, a w
Rozdział 11 SIWZ
przypadku
jej
braku
inny
dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej
w
zakresie
prowadzonej
działalności
związanej
z
przedmiotem zamówienia o
wartości nie mniejszej niż 500
000,00 PLN (słownie: pięćset
tysięcy złotych).
Przy składaniu ofert przez
Wykonawców
wspólnie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia Wykonawcy mogą
złożyć jedną wspólną polisę

Powinno być:
1. Opłaconą polisę, a w
przypadku
jej
braku
inny
dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej
w
zakresie
prowadzonej
działalności związanej z
przedmiotem zamówienia o
wartości nie mniejszej niż 5
000 000,00 PLN (słownie: pięć
milionów złotych).
Przy składaniu ofert przez
Wykonawców
wspólnie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia Wykonawcy mogą
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast:

Powinno być:

potwierdzającą, że wszyscy
Wykonawcy są ubezpieczeni
od odpowiedzialności cywilnej
w
zakresie
prowadzonej
działalności
związanej
z
przedmiotem zamówienia o
wartości nie mniejszej niż 500
000,00 PLN (słownie: pięćset
tysięcy złotych).

złożyć jedną wspólną polisę
potwierdzającą,
że wszyscy Wykonawcy są
ubezpieczeni
od
odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej
działalności
związanej
z
przedmiotem zamówienia o
wartości nie mniejszej niż 5
000 000,00 PLN (słownie: pięć
milionów złotych).

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

Zamiast:

Powinno być:

(dd/mm/rrrr)

(gg:mm)

(dd/mm/rrrr)

(gg:mm)

06/12/2010

10:30

09/12/2010

10:30
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VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość:

Kod
pocztowy:

Kraj:
Punkt
kontaktowy:

Tel.:

Osoba do
kontaktów:
E-mail:

Faks:

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):
Adres profilu nabywcy (URL):
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym należy dodać tekst

Tekst do dodania

_____

_____

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 9/12/2010 Godzina: 11:00
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
03/12/2010 (dd/mm/rrrr)

