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Unia Europejska

Suplement 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:  Poznański Ośrodek Specjalistycznych
Usług Medycznych

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) POSUM/ZPpn/5/2017

Adres pocztowy: Al. Solidarności 36

Miejscowość:  Poznań Kod pocztowy:  61-696 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 616477706

Osoba do kontaktów:  Anita Skitek

E-mail:  zp@posum.pl Faks:  +48 616477702

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.posum.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:
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj robót budowlanych polegających na budowie budynków D oraz
E kompleksu POSUM na Poznańskie Centrum Opieki Senioralnej i Paliatywnej w ramach realizacji programu
rozbudowy i rozwoju Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych

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

Przedmiotem niniejszego postępowania podstawowego są roboty budowlane w zakresie przedmiotowym
budynku D kompleksu Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu przy Al.
Solidarności 36. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6) ustawy Pzp, tj. zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zakresie
przedmiotowym budynku E kompleksu Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.
Przedmiotem zamówienia podstawowego jest:
1.wykonanie roboty budowlanej w formule „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie zagospodarowania terenu,
2.wykonanie roboty budowlanej w formule „zaprojektuj i wybuduj” budynku D kompleksu Poznańskiego Ośrodka
Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu przy alei Solidarności 36 zgodnie z następującymi ogólnymi
założeniami:
a) Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 18/3, 18/9, 18/11 i części działki 18/8;
b) Budynek D trzykondygnacyjny, podpiwniczony z płaskim dachem z attykami, na którym zostanie
zamontowany system paneli hybrydowych wykonany w jednym etapie;
c) Rzut budynku na planie litery T. Budynek planuje się wykonać w technologii prefabrykowanej wielkopłytowej;
d) Parter i piętro pierwsze przeznaczone będzie dla oddziału porodowego, neonatologii, opieki poporodowej.
Piętro drugie przeznaczono na ZOL- Zakład Opiekuńczo Leczniczy;
e) Powierzchnia zabudowy budynku D: około 1.271,80 m2;
f) Powierzchnia użytkowa budynku D: około 3501,07 m2;
g) Kubatura brutto budynku D: około 15415,00 m3.
2.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU) stanowiący
Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,
3. Wykonanie roboty budowlanej w formule „zaprojektuj i wybuduj” budynku E kompleksu Poznańskiego
Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu przy alei Solidarności 36 zgodnie z następującymi
ogólnymi założeniami:
a) Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 18/10 i 18/4;
b) Budynek E trzykondygnacyjny, w części środkowej czterokondygnacyjny, podpiwniczony z płaskim dachem z
attykami;
c) Budynek planuje się wykonać w technologii prefabrykowanej lub w przypadku braku takiej możliwości w
technologii tradycyjnej;
d) Budynek przeznaczony na Zakład Opieki Senioralnej POSUM;
e) Powierzchnia zabudowy budynku E: około 1.098,50 m2;
f) Powierzchnia użytkowa budynku D: około 4.081.4 m2;
g) Kubatura brutto budynku D: około 15174,9 m3;
h) Wymiary zewnętrzne: szerokość ok. 19,90 m; długość ok. 58,90 m; wysokość ok. 16.85 m.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU) stanowiący
Załącznik nr 2a do niniejszej SIWZ.
5 Wykonawca w ramach zamówienia podstawowego opracuje kompletną dokumentację projektową
wielobranżową opiewającą na realizację budynku D oraz budynku E pn. „Projekt urbanistyczno –
architektoniczny Poznańskie Centrum Opieki Senioralnej POSUM” i wykona roboty budowlane, zgodnie z
zatwierdzoną dokumentacją projektową przedmiotowych budynków z zastrzeżeniem robót objętych prawem
opcji, o których mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ, tj.:
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a) wykona pełną realizację budynku „D”;
b) wykona realizację budynku E wraz z wykończeniem pomieszczeń kondygnacji: -1, 0, 1 i 3. Kondygnacja
2, poza klatką schodową, zostanie zrealizowana jako OPEN SPACE z doprowadzeniem głównych węzłów
instalacyjnych. Ponadto dach zostanie wykonany częściowo, tj. należy wykonać główną konstrukcję stropu
oraz warstwy izolacji przeciwwodnej i termicznej i zabezpieczyć wykonane warstwy dachu przed warunkami
atmosferycznymi.
6. Poza zamówieniem podstawowym opisanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału SIWZ zamawiający zastrzega
na swoją korzyść prawo opcji na okres 1 roku licząc od dnia podpisania umowy o zamówienie publiczne,
polegające na wykonaniu roboty budowlanej w zakresie wykończenia pomieszczeń OPEN SPACE kondygnacji
2 oraz zielonego dachu odwróconego budynku E, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 71000000  
Dodatkowe przedmioty 45000000  
 45215100  
 45215213  
 45215221  
 45400000  
 45300000  
 45310000  
 45320000  
 45330000  



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

4 / 5

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)
POSUM/ZPpn/5/2017

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_ECAS_nskitean
Dane referencyjne ogłoszenia:   2017-165663   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2017/S 226-471770  z dnia:  24/11/2017  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
23/11/2017  (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:
27/12/2017   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
28/12/2017   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

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

Zamiast:
27/12/2017   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
28/12/2017   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:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/12/2017  (dd/mm/rrrr) - ID:2017-183015
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