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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:  Chrześcijańska Akademia
Teologiczna w Warszawie

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Miodowa 21 c

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  00-246 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Kancelaria Radców Prawnych
Ćwik i Partnerzy Sp. p., Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582
Warszawa

Tel.: +48 227451401

Osoba do kontaktów:  Mateusz Brzeziński

E-mail:  m.brzezinski@cwik-partnerzy.pl Faks:  _____

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.chat.edu.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:
Budowa nowej siedziby ChAT

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

Budowa nowej siedziby ChAT
Realizowana budowa dotyczy budynku dydaktyczno-administracyjnego oraz rozbiórki pawilonu handlowego
znajdującego się na działce.
Ściany wewnętrzne zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej, murowanej oraz lekkiej - rusztowej.
Konstrukcję dachu planuje się jako monolityczną z pokryciem systemowym stropodachem o odwróconym
układzie warstw.
Budynek Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej wyposażony jest w instalacje wewnętrzne takie jak:
instalacja wody, kanalizacji, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji centralnego .ogrzewania., elektrycznymi,
teletechnicznymi i teleinformatycznymi.
W ramach inwestycji należy wykonać budową przyłącza: wodociągowego, kanalizacji ogólnospławnej,
ciepłowniczego; wewnętrznej linii zasilającej WLZ, instalacji zewnętrznej: wodociągowej, kanalizacji
ogólnospławnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia zewnętrznego oraz przebudowie: zjazdu z ul. Duracza,
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z likwidacją: sieci wodociągowej, przyłącza: wodociągowego,
kanalizacyjnego, elektroenergetycznego, ciepłowniczego, gazowego, instalacji zewnętrznej wodociągowej,
elektrycznej zasilającej oświetlenie zewnętrzne i telekomunikacyjnej.
Na działce znajduje się budynek usługowy w konstrukcji żelbetowej przeznaczony do rozbiórki, którego rozbiórki
dokonać ma wykonawca.
Układ drogowy i piesze ciągi zostaną wykonane z kostki betonowej oraz z płyt ażurowych na podbudowie
drogowej.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45213150  
Dodatkowe przedmioty 45110000  
 45100000  
 45223200  
 45400000  
 45332000  
 45311200  
 45312000  
 45314000  
 45233120  
 45231000  
 45111200  
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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)
_____

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_ECAS_nsitarro
Dane referencyjne ogłoszenia:   2016-038326   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 062-106396  z dnia:  30/03/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
25/03/2016  (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:
III.2.3) ust. 2 pkt 1

Zamiast:

2.Dysponowania następującymi
osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia:
1) kierownik budowy; Minimalne
wymagania:
- wykształcenie wyższe;
- uprawnienia budowlane do
kierowania robotami
budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń lub odpowiadające
im uprawnienia
budowlane które zostały wydane na
podstawie
wcześniej obowiązujących
przepisów;
- posiada minimum 5 lat
doświadczenia jako kierownik
budowy;
- W okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu

Powinno być:

2.Dysponowania następującymi
osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia:
1) kierownik budowy; Minimalne
wymagania:
- wykształcenie wyższe;
- uprawnienia budowlane do
kierowania robotami
budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń lub odpowiadające
im uprawnienia
budowlane które zostały wydane na
podstawie
wcześniej obowiązujących
przepisów;
- posiada minimum 5 lat
doświadczenia jako kierownik
budowy;
- w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału
w przedmiotowym postępowaniu
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składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w
przedmiotowym postępowaniu pełnił
funkcję kierownika
budowy na budowie co najmniej
dwóch budynków
szkoły wyższej lub placówki
badawczo-naukowej o
wartości robót nie mniejszej niż
20.000.000 zł (słownie:
dwadzieścia milionów zł) każda
robota oraz na budowie
co najmniej dwóch budynków
użyteczności publicznej o
powierzchni użytkowej co najmniej
5.000 m2;

pełnił funkcję kierownika budowy
na budowie co najmniej dwóch
budynków użyteczności publicznej
o wartości robót nie mniejszej
niż 20.000.000 PLN (słownie:
dwadzieścia milionów złotych) każda
robota, w tym minimum jedna szkoła
o powierzchni użytkowej co najmniej
3.000 m2;

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3) ust. 12

Zamiast:

Informacja o dacie rozpoczęcia
wykonywania zamówienia, wskazana
w II.3 ogłoszenia, jest jedynie
przykładowa. Prawidłowa data
rozpoczęcia realizacji zamówienia
będzie datą zawarcia umowy w
sprawie
zamówienia publicznego.

Powinno być:

Informacja wskazana w II.3
ogłoszenia jest jedynie przykładowa.
Prawidłowa data rozpoczęcia
realizacji zamówienia będzie
datą zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Termin
rozpoczęcia uzależniony jest
w szczególności od terminu
zakończenia postępowania
administracyjnego w przedmiocie
wydania ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowę. Termin
realizacji zamówienia będzie wobec
tego odpowiednio modyfikowany z
zachowaniem okresu wynikającego z
treści ofert.
Wynagrodzenie za realizację będzie
płatne w terminie określonym w
dokumentacji postepowania z
zastrzeżeniem, ze zaplata może być
uzależniona od pozyskania środków
z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4)

Zamiast:
05/05/2016   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
16/05/2016   Godzina: 10:00
(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:
_____
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/04/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-049216
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