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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: Uniwersytet Szczeciński

Adres pocztowy: al. Papieża Jana Pawła II Nr 31

Miejscowość: Szczecin Kod
pocztowy:

70-453

Kraj: Polska

Punkt
kontaktowy:

Tel.: +48 914443115

Osoba do
kontaktów: Michal Zdanowski

E-mail: Faks: +48 914443116

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.univ.szczecin.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)

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Adaptacja, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku biurowo – socjalnego do potrzeb Centrum Transferu
Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług SERVICE INTER-LAB

II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Etap I – faza projektowa:
1) opracowanie szczegółowej inwentaryzacji budynku w zakresie budowlanym i instalacyjnym
2) opracowanie ekspertyzy technicznej budynku zgodnie z § 206 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.20.75.690)
3) opracowanie projektu rozbiórek,
4) opracowanie projektu budowlanego , niezbędnego do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, zakresem opisanym w SIWZ oraz programie funkcjonalno – użytkowym
„Adaptacja ,przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku biurowo – socjalnego zlokalizowanego przy ul.
Cukrowej 12 w Szczecinie do potrzeb Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji SERVICE INTER-LAB”, w sposób
zgodny z ustaleniami określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
5) opracowanie projektu wykonawczego wszystkich branż, przedmiarów robót, szczegółowych kosztorysów
ofertowych opracowanych metodą szczegółową zgodnie ze Środowiskowymi Metodami Kosztorysowania Robót
Budowlanych (Wyd. SKB i ZBKB Warszawa grudzień 2001r.), wizualizacji projektu oraz informacji BIOZ,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, opinii technicznych, ekspertyz i badań zgodnie z wymogami
programu funkcjonalno - użytkowego.
6) przedłożenie opracowanego projektu budowlanego, inwentaryzacji budynków, projektu wykonawczego
wszystkich branż, przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych i opracowań towarzyszących:
a) Inspektorom Nadzoru do sprawdzeni, wskazania ewentualnych zmian lub uzupełnień i akceptacji w imieniu
Zamawiającego,
b) Zamawiającemu do zatwierdzenia ostatecznej wersji dokumentacji projektowej, zaakceptowanej przez
Inspektorów Nadzoru
7) opracowanie „Harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych”
i przedłożenie harmonogramu do zatwierdzenia przez Inspektorów Nadzoru oraz Zamawiającego
8) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę
Etap II – faza wykonania robót budowlanych
1) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej, zgodnie
z pozwoleniem na budowę, „Harmonogramem rzeczowo – finansowym robót budowlanych”, obowiązującym
prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i niniejszą SIWZ,
2) wykonanie robót pomocniczych, przygotowawczych im porządkowych oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń,
3) zapewnienie kierownika budowy, kierowników robót wymaganych branż oraz nadzoru autorskiego
projektantów , w cenie oferty,
4) zagospodarowanie terenu: uporządkowanie terenu, przebudowa ciągów komunikacyjnych, uzupełnienie i
przebudowa istniejącego oświetlenia terenu oraz terenów zielonych.
5) Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla
budynków oraz dokumentacji powykonawczej i geodezyjnych pomiarów powykonawczych
Etap III – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie:
1) przygotowanie dokumentów wymaganych przepisami prawa, związanych z oddaniem obiektu do użytkowania,
2) współpraca z Inspektorami Nadzoru oraz Zamawiającym w zakresie uzyskania pozwolenia na użytkowanie

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 45000000

Dodatkowe przedmioty 71320000

45300000

45100000
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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)
TP/220/05/11

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

SIMAP
OJS eSender

Login: ENOTICES_szczec

Dane referencyjne ogłoszenia: 2011-009147 (rok i numer dokumentu)

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S
14-021414

z dnia
21/01/2011

(dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/01/2011 (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.

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: Powinno być:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub
zakupu(ów)

Etap I – faza projektowa:
1) opracowanie szczegółowej
inwentaryzacji budynku w
zakresie budowlanym i
instalacyjnym
2) opracowanie ekspertyzy
technicznej budynku zgodnie z
§ 206 ust.2 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury w
sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.20.75.690)
3) opracowanie projektu
rozbiórek,
4) opracowanie projektu
budowlanego , niezbędnego
do uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowę, zgodnie

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub
zakupu(ów)
1. Przedmiot zamówienia został
opisany w opracowaniach:
1) Planie miejscowym
zagospodarowania
przestrzennego miasta
Szczecina – „Gumieńce-
cmentarz- Bronowicka” na
obszarze dzielnicy Zachód,
stanowiący załącznik nr 8 do
niniejszej SIWZ,
2) Koncepcji programowo –
przestrzennej
„Adaptacja ,przebudowa i
rozbudowa istniejącego budynku
biurowo – socjalnego
zlokalizowanego przy ul.
Cukrowej 12
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

z obowiązującymi przepisami
prawa, zakresem opisanym
w SIWZ oraz programie
funkcjonalno – użytkowym
„Adaptacja ,przebudowa i
rozbudowa istniejącego budynku
biurowo – socjalnego
zlokalizowanego przy ul.
Cukrowej 12 w Szczecinie
do potrzeb Centrum Transferu
Wiedzy i Innowacji SERVICE
INTER-LAB”, w sposób zgodny
z ustaleniami określonymi
w miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego
5) opracowanie projektu
wykonawczego wszystkich
branż, przedmiarów robót,
szczegółowych kosztorysów
ofertowych opracowanych
metodą szczegółową zgodnie
ze Środowiskowymi Metodami
Kosztorysowania Robót
Budowlanych (Wyd. SKB i
ZBKB Warszawa grudzień
2001r.), wizualizacji projektu oraz
informacji BIOZ, specyfikacji
technicznych wykonania i
odbioru robót, opinii
technicznych, ekspertyz i badań
zgodnie z wymogami programu
funkcjonalno - użytkowego.
6) przedłożenie opracowanego
projektu budowlanego,
inwentaryzacji budynków,
projektu wykonawczego
wszystkich branż, przedmiarów
robót, kosztorysów ofertowych i
opracowań towarzyszących:
a) Inspektorom Nadzoru
do sprawdzeni, wskazania
ewentualnych zmian lub
uzupełnień i akceptacji w imieniu
Zamawiającego,
b) Zamawiającemu do
zatwierdzenia ostatecznej wersji
dokumentacji projektowej,
zaakceptowanej przez
Inspektorów Nadzoru
7) opracowanie „Harmonogramu
rzeczowo – finansowego robót
budowlanych”
i przedłożenie harmonogramu do
zatwierdzenia przez Inspektorów
Nadzoru oraz Zamawiającego
8) uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowę.

w Szczecinie do potrzeb
Centrum Transferu Wiedzy i
Innowacji SERVICE INTER-
LAB”, wraz z ekspertyzą
konstrukcyjną i inwentaryzacją
budynku wykonaną na potrzeby
sporządzenia wyżej wymienionej
koncepcji stanowiący, załącznik
nr 9 do niniejszej SIWZ,
3) Programie funkcjonalno –
użytkowym
„Adaptacja ,przebudowa i
rozbudowa istniejącego budynku
biurowo – socjalnego
zlokalizowanego przy ul.
Cukrowej 12
w Szczecinie do potrzeb
Centrum Transferu Wiedzy i
Innowacji SERVICE INTER-
LAB”, stanowiący załącznik nr 10
do niniejszej SIWZ.
4) Opinii geotechnicznej do
celów projektowych, stanowiącej
załącznik nr 11 do niniejszej
SIWZ.
5) Ekspertyzie i ocenie
stanu technicznego budynku,
stanowiącej załącznik nr 12 do
niniejszej SIWZ.
6) Inwentaryzacji, stanowiącej
załącznik nr 13 do niniejszej
SIWZ.
7) Dokumentacji obiektu
(fragmenty), stanowiącej
załącznik nr 14 do niniejszej
SIWZ.
2 Przedmiot zamówienia
obejmuje:
Etap I – faza projektowa:
3) opracowanie szczegółowej
inwentaryzacji budynku w
zakresie budowlanym i
instalacyjnym
4) opracowanie ekspertyzy
technicznej budynku zgodnie z
§ 206 ust.2 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury w
sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.20.75.690)
9) opracowanie projektu
rozbiórek,
10) opracowanie projektu
budowlanego , niezbędnego
do uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowę, zgodnie
z obowiązującymi przepisami
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

Etap II – faza wykonania robót
budowlanych
1) wykonanie robót budowlanych
na podstawie opracowanej
i zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, zgodnie z
pozwoleniem na budowę,
„Harmonogramem rzeczowo –
finansowym robót budowlanych”,
obowiązującym prawem,
normami, zasadami wiedzy
technicznej, sztuką budowlaną i
niniejszą SIWZ,
2) wykonanie robót
pomocniczych,
przygotowawczych im
porządkowych oraz naprawa
ewentualnych uszkodzeń,
3) zapewnienie kierownika
budowy, kierowników robót
wymaganych branż oraz nadzoru
autorskiego projektantów , w
cenie oferty,
4) zagospodarowanie terenu:
uporządkowanie terenu,
przebudowa ciągów
komunikacyjnych, uzupełnienie
i przebudowa istniejącego
oświetlenia terenu oraz terenów
zielonych.
5) Przeprowadzenie
wymaganych prób i badań,
opracowanie świadectwa
charakterystyki energetycznej
dla budynków oraz dokumentacji
powykonawczej i geodezyjnych
pomiarów powykonawczych
Etap III – uzyskanie pozwolenia
na użytkowanie:
1) przygotowanie dokumentów
wymaganych przepisami prawa,
związanych z oddaniem obiektu
do użytkowania,
2) współpraca z Inspektorami
Nadzoru oraz Zamawiającym w
zakresie uzyskania pozwolenia
na użytkowanie

prawa, zakresem opisanym
w SIWZ oraz programie
funkcjonalno – użytkowym
„Adaptacja ,przebudowa i
rozbudowa istniejącego budynku
biurowo – socjalnego
zlokalizowanego przy ul.
Cukrowej 12 w Szczecinie
do potrzeb Centrum Transferu
Wiedzy i Innowacji SERVICE
INTER-LAB”, w sposób zgodny
z ustaleniami określonymi
w miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego
11) opracowanie projektu
wykonawczego wszystkich
branż, przedmiarów robót,
szczegółowych kosztorysów
ofertowych opracowanych
metodą szczegółową zgodnie
ze Środowiskowymi Metodami
Kosztorysowania Robót
Budowlanych (Wyd. SKB i
ZBKB Warszawa grudzień
2001r.), wizualizacji projektu oraz
informacji BIOZ, specyfikacji
technicznych wykonania i
odbioru robót, opinii
technicznych, ekspertyz i badań
zgodnie z wymogami programu
funkcjonalno - użytkowego.
12) przedłożenie opracowanego
projektu budowlanego,
inwentaryzacji budynków,
projektu wykonawczego
wszystkich branż, przedmiarów
robót, kosztorysów ofertowych i
opracowań towarzyszących:
a) Inspektorom Nadzoru
do sprawdzeni, wskazania
ewentualnych zmian lub
uzupełnień i akceptacji w imieniu
Zamawiającego,
b) Zamawiającemu do
zatwierdzenia ostatecznej wersji
dokumentacji projektowej,
zaakceptowanej przez
Inspektorów Nadzoru
13) opracowanie
„Harmonogramu rzeczowo –
finansowego robót budowlanych”
i przedłożenie harmonogramu do
zatwierdzenia przez Inspektorów
Nadzoru oraz Zamawiającego
14) uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowę.



7/ 8 ENOTICES_szczec 18/02/2011- ID:2011-025473 Formularz standardowy 14 — PL
Adaptacja, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku biurowo – socjalnego do
potrzeb Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług SERVICE INTER-LAB

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

Etap II – faza wykonania robót
budowlanych
6) wykonanie robót budowlanych
na podstawie opracowanej
i zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, zgodnie z
pozwoleniem na budowę,
„Harmonogramem rzeczowo –
finansowym robót budowlanych”,
obowiązującym prawem,
normami, zasadami wiedzy
technicznej, sztuką budowlaną i
niniejszą SIWZ,
7) wykonanie robót
pomocniczych,
przygotowawczych im
porządkowych oraz naprawa
ewentualnych uszkodzeń,
8) zapewnienie kierownika
budowy, kierowników robót
wymaganych branż oraz nadzoru
autorskiego projektantów , w
cenie oferty,
9) zagospodarowanie terenu:
uporządkowanie terenu,
przebudowa ciągów
komunikacyjnych, uzupełnienie
i przebudowa istniejącego
oświetlenia terenu oraz terenów
zielonych.
10) Przeprowadzenie
wymaganych prób i badań,
opracowanie świadectwa
charakterystyki energetycznej
dla budynków oraz dokumentacji
powykonawczej i geodezyjnych
pomiarów powykonawczych.
Etap III – uzyskanie pozwolenia
na użytkowanie:
3) przygotowanie dokumentów
wymaganych przepisami prawa,
związanych z oddaniem obiektu
do użytkowania,
4) współpraca z Inspektorami
Nadzoru oraz Zamawiającym w
zakresie uzyskania pozwolenia
na użytkowanie

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Zamiast: Powinno być:Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty: (dd/mm/rrrr) (gg:mm) (dd/mm/rrrr) (gg:mm)
IV.3.4) 08/03/2011 12:00 31/03/2011 12:00
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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: 31/03/2011 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:30
Miejsce (jeżeli dotyczy): Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Cukrowa
8,71-004 Szczecin, sala 722, VII piętro

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
18/02/2011  (dd/mm/rrrr)
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