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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:314317-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Dąbrowa Górnicza: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2020/S 128-314317

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 113-274286)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 3/101
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 41-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Eliza Zioło
E-mail: zamowienia@fabrykapelnazycia.eu 
Tel.:  +48 518270465
Adresy internetowe:
Główny adres: https://fabrykapelnazycia.ezamawiajacy.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla pierwszego etapu realizacji inwestycji pn.: 
„Fabryka pełna życia – nowe centrum Dąbrowy Górniczej w rejonie ulic ...
Numer referencyjny: ZP/05/2020

II.1.2) Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla pierwszego 
etapu realizacji inwestycji pn.: „Fabryka pełna życia – nowe centrum Dąbrowy Górniczej w rejonie ulic: 
Kościuszki, Kolejowej i Konopnickiej”. Działki nr: 1/19, 1/13, 6/1, 6/2, 7/9, 7/11, 7/12, 9, 14/2, 30, 32, 33, 34, obr. 
Dąbrowa Górnicza.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/07/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 113-274286

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Zamówienie będzie realizowane – przez okres wskazany przez Wykonawcę w ofercie, jednakże w okresie 
nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy w zakresie dokumentacji projektowej. Jednakże 
obowiązkiem Wykonawcy jest także udział w przetargu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w postaci 
udzielania za pośrednictwem Zamawiającego odpowiedzi oferentom na pytania dotyczące projektu będącego 
przedmiotem niniejszego zamówienia oraz obowiązkiem Wykonawcy jest udział i pomoc w czynnościach 
Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 
Wykonawca w swoim zakresie ma również pełnienie przez Wykonawcę nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 
inwestycji w związku z powyższym w tym zakresie termin wykonania usługi jest do momentu zakończenia 
inwestycji.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fabryka Pełna Życia Sp. z o. o. ul. Kościuszki 3/101, 
41-300 Dąbrowa Górnicza.Klauzula RODO stanowi punkt 20 SIWZ
3. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający 
będzie żądać informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający 
będzie żądać oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów 
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający 
będzie żądać oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
7. Dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu szczegółowo określają punkty 6.11 
oraz 6.12 SIWZ.
8. Dokumenty składane przez Wykonawcę potwierdzające spełnianie przez oferowane usługi wymagań 
określonych przez Zamawiającego
A) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
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zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami – „Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia”;
B) „organizacja zespołu”, w którym Wykonawca opisuje oferowany sposób realizacji zamówienia;
C) „analiza założeń do projektowania”.
9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta winna być złożona pod rygorem nieważności w postaci 
elektronicznej za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem https://fabrykapelnazycia.ezamawiajacy.pl
10. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.
11. Zakres usług polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług, co w zamówieniu podstawowym i zgodnych 
z przedmiotem zamówienia podstawowego w pełnym zakresie rzeczowym określonym w SIWZ.
12. Zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy zostanie udzielone na warunkach określonych w 
ustawie Pzp w trybie zamówienia z wolnej ręki.
13. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. Oznacza 
to, że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Powinno być:
1. Zamówienie będzie realizowane przez okres wskazany przez Wykonawcę w ofercie, jednakże w okresie 
nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy w zakresie dokumentacji projektowej. Jednakże 
obowiązkiem Wykonawcy jest także udział w przetargu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w postaci 
udzielania za pośrednictwem Zamawiającego odpowiedzi oferentom na pytania dotyczące projektu będącego 
przedmiotem niniejszego zamówienia oraz obowiązkiem Wykonawcy jest udział i pomoc w czynnościach 
Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 
Wykonawca w swoim zakresie ma również pełnienie przez Wykonawcę nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 
inwestycji, w związku z powyższym w tym zakresie termin wykonania usługi jest do momentu zakończenia 
inwestycji.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fabryka pełna życia Sp. z o.o., ul. Kościuszki 3/101, 
41-300 Dąbrowa Górnicza. Klauzula RODO stanowi punkt 20 SIWZ,
3. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 
00/100).
4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający 
będzie żądać informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający 
będzie żądać oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów 
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potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający 
będzie żądać oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
7. Dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu szczegółowo określają punkty 6.11 
oraz 6.12 SIWZ.
8. Dokumenty składane przez Wykonawcę potwierdzające spełnianie przez oferowane usługi wymagań 
określonych przez Zamawiającego:
A) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami – „Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia”;
B) „organizacja zespołu”, w którym Wykonawca opisuje oferowany sposób realizacji zamówienia;
C) „analiza założeń do projektowania”.
9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta winna być złożona pod rygorem nieważności w postaci 
elektronicznej za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem https://fabrykapelnazycia.ezamawiajacy.pl
10. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
11. Zakres usług polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług, co w zamówieniu podstawowym, i zgodnych 
z przedmiotem zamówienia podstawowego w pełnym zakresie rzeczowym określonym w SIWZ.
12. Zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, zostanie udzielone na warunkach określonych w 
ustawie Pzp w trybie zamówienia z wolnej ręki.
13. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. Oznacza 
to, że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 14/07/2020
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 03/08/2020
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 11/09/2020
Powinno być:
Data: 01/10/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 14/07/2020
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Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 03/08/2020
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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