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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: Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z
o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Bukowska 285
Miejscowość: Poznań

Kod pocztowy: 60-189

Punkt kontaktowy: Dział Realizacji Inwestycji

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 618492247

Osoba do kontaktów: Adriana Mikrut
E-mail: biurozarzadu@airport-poznan.com.pl

Faks: +48 618474909

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) _____
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:
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji zadania pn. Zaprojektowanie i budowa stanowiska
(płaszczyzny) od odladzania samolotów Portu Lotniczego Poznań - Ławica
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji Inwestycji.
Inżynier Kontraktu będzie pełnić obowiązki zgodnie z wymogami warunków: „Warunki Kontraktowe dla
urządzeń oraz projektowania i budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i
budowlanych projektowanych przez wykonawcę” pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 r., przygotowane
i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des
Ingénieurs-Conseils – FIDIC, P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria), czwarte wydanie angielsko –
polskie niezmienione 2008 r. z erratą, zmienionymi i/lub uzupełnionymi Warunkami Szczególnymi (egzemplarz
wydany przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców Polska Krajowa Organizacja
Członkowska FIDIC).
Zadania Inżyniera będą obejmowały zarówno pełnienie nadzoru inwestorskiego jak i rozliczenie oraz
sprawozdawczość budowy (monitoring i kontrola wykonania zadania na Roboty pod względem technicznym,
finansowym, organizacyjnym i czasowym).
Sposób wykonania zamówienia oraz szczegółowe warunki jego realizacji zostały określone w SOPZ – załącznik
nr 1 do SIWZ.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
71540000
71520000
71248000

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)
PLP/PP/11/2014
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_PortLawica
Dane referencyjne ogłoszenia: 2014-114373 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 167-298376 z dnia: 02/09/2014 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
29/08/2014 (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:
1.2.1. Zamawiający uzna ten
1.2.1. Zamawiający uzna ten
Punkt III.2.3) - Kwalifikacje
warunek za spełniony jeżeli,
warunek za spełniony jeżeli,
Wykonawca wykonał z należytą
techniczne ppkt: 1.2.1.
Wykonawca wykonał z należytą
starannością w okresie ostatnich
starannością w okresie ostatnich
3 (trzech) lat przed upływem
3 (trzech) lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, co
okres prowadzenia działalności
najmniej 2 (dwa) zamówienia
jest krótszy – w tym okresie, co
polegające na pełnieniu funkcji
Inżyniera w ramach zakończonych najmniej 2 (dwa) zamówienia
inwestycji lotniskowych polegających polegające na pełnieniu funkcji
na budowie lub rozbudowie
Inżyniera w ramach zakończonych
płaszczyzny (stanowiska) do
inwestycji realizowanych o
odladzania samolotów lub płyty
postojowej samolotów o powierzchni Warunki Kontraktowe FIDIC lub
płaszczyzny (stanowiska) lub płyty równoważne (np. VOB), w tym 1
o co najmniej 8.000 (osiem tysięcy) (jednej) lotniskowej, polegającej
m², dla lotniska spełniającego
na budowie lub rozbudowie
wymagania kodu referencyjnego
4D lub wyższego, zgodnie z
płaszczyzny (stanowiska) do
Załącznikiem 14 do Konwencji
odladzania samolotów lub płyty
o Międzynarodowym Lotnictwie
postojowej samolotów o powierzchni
Cywilnym „Lotniska", tom I –
Projektowanie i eksploatacja lotnisk, płaszczyzny (stanowiska) lub płyty
realizowanych w oparciu o Warunki o co najmniej 8.000 (osiem tysięcy)
m², dla lotniska spełniającego
wymagania kodu referencyjnego
4D lub wyższego, zgodnie z
Załącznikiem 14 do Konwencji
o Międzynarodowym Lotnictwie
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Punkt III.2.3) - Kwalifikacje
techniczne ppkt: 1.3.7., 1.3.7.1.,
1.3.7.2., 1.3.7.3.

Kontraktowe FIDIC lub równoważne Cywilnym „Lotniska", tom I –
Projektowanie i eksploatacja lotnisk.
(np. VOB).
Zamiast:
Powinno być:
1.3.7.Zespołu Ekspertów
1.3.7. Zespołu Ekspertów
oceniających dokumentację
oceniających dokumentację
projektową składającego się
projektową składającego się
co najmniej z:
co najmniej z:
1.3.7.1. Eksperta nr 7
1.3.7.1. Eksperta nr 7
posiadającego: minimum 5 (pięć)
posiadającego: minimum 5 (pięć)
letnie doświadczenie zawodowe,
letnie doświadczenie zawodowe,
w tym doświadczenie w
w tym doświadczenie w
przygotowaniu co najmniej 1
przygotowaniu lub zweryfikowaniu
(jednej) dokumentacji projektowej
co najmniej 1 (jednej) dokumentacji
dla inwestycji polegającej
projektowej dla inwestycji
na budowie lub rozbudowie
polegającej na budowie lub
płaszczyzn lotniskowych dla lotniska rozbudowie płaszczyzn lotniskowych
spełniającego wymagania kodu
dla lotniska spełniającego
referencyjnego 4D lub wyższego,
wymagania kodu referencyjnego
zgodnie z załącznikiem 14 do
4D lub wyższego, zgodnie z
Konwencji o Międzynarodowym
załącznikiem 14 do Konwencji
lotnictwie Cywilnym „Lotniska”, tom o Międzynarodowym lotnictwie
I – Projektowanie i eksploatacja
Cywilnym „Lotniska”, tom I –
lotnisk, uprawnienia budowlane
Projektowanie i eksploatacja
do projektowania bez ograniczeń
lotnisk, uprawnienia budowlane
w specjalności konstrukcyjno–
do projektowania bez ograniczeń
budowlanej lub odpowiadające im
w specjalności konstrukcyjno–
uprawnienia budowlane, wpis na listę budowlanej lub odpowiadające im
członków właściwej izby samorządu uprawnienia budowlane, wpis na listę
zawodowego, potwierdzony
członków właściwej izby samorządu
aktualnym zaświadczeniem
zawodowego, potwierdzony
wydanym przez tę izbę,
aktualnym zaświadczeniem
1.3.7.2. Eksperta nr 8
wydanym przez tę izbę,
posiadającego: minimum 5 (pięć)
1.3.7.2. Eksperta nr 8
letnie doświadczenie zawodowe,
posiadającego: minimum 5 (pięć)
w tym doświadczenie w
letnie doświadczenie zawodowe,
zaprojektowaniu co najmniej 1
w tym doświadczenie w
(jednej) dokumentacji projektowej
zaprojektowaniu lub zweryfikowaniu
dla inwestycji polegającej
co najmniej 1 (jednej) dokumentacji
na budowie lub rozbudowie
projektowej dla inwestycji
płaszczyzn lotniskowych dla lotniska polegającej na budowie lub
spełniającego wymagania kodu
rozbudowie płaszczyzn lotniskowych
referencyjnego 4D lub wyższego,
dla lotniska spełniającego
zgodnie z załącznikiem 14 do
wymagania kodu referencyjnego
Konwencji o Międzynarodowym
4D lub wyższego, zgodnie z
lotnictwie Cywilnym „Lotniska”, tom załącznikiem 14 do Konwencji
I – Projektowanie i eksploatacja
o Międzynarodowym lotnictwie
lotnisk, uprawnienia budowlane do Cywilnym „Lotniska”, tom I –
projektowania bez ograniczeń w
Projektowanie i eksploatacja
specjalności instalacyjnej
lotnisk, uprawnienia budowlane do
w zakresie sieci, instalacji i
projektowania bez ograniczeń w
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, specjalności instalacyjnej w zakresie
gazowych, wodociągowych i
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
kanalizacyjnych lub odpowiadające wentylacyjnych, gazowych,
im uprawnienia budowlane,
wodociągowych i kanalizacyjnych
wpis na listę członków właściwej
lub odpowiadające im uprawnienia
izby samorządu zawodowego,
budowlane, wpis na listę członków
potwierdzony aktualnym
właściwej izby samorządu
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zaświadczeniem wydanym przez tę zawodowego, potwierdzony
izbę,
aktualnym zaświadczeniem
1.3.7.3. Eksperta nr 9
wydanym przez tę izbę,
posiadającego: minimum 5 (pięć)
1.3.7.3. Eksperta nr 9
letnie doświadczenie zawodowe,
posiadającego: minimum 5 (pięć)
w tym doświadczenie w
letnie doświadczenie zawodowe,
zaprojektowaniu co najmniej 1
w tym doświadczenie w
(jednej) dokumentacji projektowej
zaprojektowaniu lub zweryfikowaniu
dla inwestycji polegającej
co najmniej 1 (jednej) dokumentacji
na budowie lub rozbudowie
projektowej dla inwestycji
płaszczyzn lotniskowych dla lotniska polegającej na budowie lub
spełniającego wymagania kodu
rozbudowie płaszczyzn lotniskowych
referencyjnego 4D lub wyższego,
dla lotniska spełniającego
zgodnie z załącznikiem 14 do
wymagania kodu referencyjnego
Konwencji o Międzynarodowym
4D lub wyższego, zgodnie z
lotnictwie Cywilnym „Lotniska”, tom załącznikiem 14 do Konwencji
I – Projektowanie i eksploatacja
o Międzynarodowym lotnictwie
lotnisk, uprawnienia budowlane do Cywilnym „Lotniska”, tom I –
projektowania bez ograniczeń w
Projektowanie i eksploatacja
specjalności telekomunikacyjnej
lotnisk, uprawnienia budowlane do
lub odpowiadające im uprawnienia projektowania bez ograniczeń w
budowlane, wpis na listę członków specjalności telekomunikacyjnej
właściwej izby samorządu
lub odpowiadające im uprawnienia
zawodowego, potwierdzony
budowlane, wpis na listę członków
aktualnym zaświadczeniem
właściwej izby samorządu
wydanym przez tę izbę oraz
zawodowego, potwierdzony
poświadczenie bezpieczeństwa
aktualnym zaświadczeniem
uprawniające do dostępu
wydanym przez tę izbę oraz
do informacji niejawnych
poświadczenie bezpieczeństwa
oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” uprawniające do dostępu do
i zaświadczenie
informacji niejawnych oznaczonych
o przeszkoleniu w zakresie ochrony klauzulą „zastrzeżone” i
informacji niejawnych zgodnie
zaświadczenie o przeszkoleniu
z przepisami ustawy z dnia 22
w zakresie ochrony informacji
stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych zgodnie z przepisami
niejawnych (tekst jednolity – Dz. U. z ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o
2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.). ochronie informacji niejawnych (tekst
jednolity – Dz. U. z 2005 r. Nr 196,
poz. 1631 ze zm.).

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
17/09/2014 Godzina: 10:00
IV.3.4) - Termin składania ofert lub (dd/mm/rrrr)
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.7) - Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
17/09/2014 Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
19/09/2014 Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
19/09/2014 Godzina: 10:30
(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:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
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Zmianie uległy wskazane niżej punkty specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej jako SIWZ):
- pkt V ppkt 1.2.1.,
- pkt V ppkt 1.3.7.,
- pkt V ppkt 1,3,7,1.,
- pkt V ppkt 1.3.7.2.,
- pkt V ppkt 1.3.7.3,
- pkt IX,
- pkt XII ppkt 1.8.
Szczegółowe informacje odnośnie zakresu zmiany i treści zmienionych punktów zostały opublikowane na
stronie internetowej Zamawiającego: www.airport-poznan.com.pl w zakładce BIP (ogłoszenia) pod ogłoszeniem
o przedmiotowym zamówieniu.
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/09/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-121202
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