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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:451856-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Józefów: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2020/S 187-451856
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 178-430568)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Józefów
Krajowy numer identyfikacyjny: 5320016896
Adres pocztowy: ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
Miejscowość: Józefów
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Kod pocztowy: 05-420
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Józefowa, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów
E-mail: m.fiedukowicz@jozefow.pl
Tel.: +48 227790039
Faks: +48 227895102
Adresy internetowe:
Główny adres: www.jozefow.pl
Adres profilu nabywcy: http://jozefow.bip.eur.pl/public/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej budynku biblioteki i przedszkola oraz zagospodarowania
terenu przy ul. Asnyka w Józefowie
Numer referencyjny: POŚ.271.35.2020.MF

II.1.2)

Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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2.1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej budynku biblioteki i przedszkola oraz
zagospodarowania terenu przy ul. Asnyka w Józefowie.
Koncepcja ta powinna:
a) łączyć współczesne, oryginalne i innowacyjne rozwiązania architektoniczne i technologiczne;
b) uwzględniać istotne postanowienia niniejszego regulaminu konkursu (wraz z ew. uzupełnieniami i
doprecyzowaniem wynikającymi z zadanych przez uczestników pytań);
c) uwzględniać wytyczne organizatora konkursu;
d) uwzględniać uwarunkowania lokalnych tradycji zabudowy oraz warunki przyrodnicze charakterystyczne dla
obszaru tzw. „linii otwockiej”;
2

e) pożądana przez zamawiającego powierzchnia użytkowa obiektu nie powinna przekraczać 2 000 m .
2.2. Do uczestnika konkursu należy w szczególności:
a) opracowanie koncepcji urbanistycznej terenu wraz z obiektem;
b) zaproponowanie bryły, wstępnych rozwiązań elewacji oraz dyspozycji przestrzennych i programu
funkcjonalno-użytkowego obiektu biblioteki i przedszkola, a także przedstawienie informacji o rozwiązaniach
energetycznych i proekologicznych dla budynku;
c) przedstawienie uzasadnienia proponowanego rozwiązania pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym,
technicznym, użytkowym i ekonomicznym.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 178-430568

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.3.1
Zamiast:
Ponadto zamawiający przewiduje nagrody w postaci:
a. zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej
uczestnika konkursu który otrzymał I nagrodę (lub w przypadku nie przyznania I nagrody następna w
kolejności);
b. zaproszenia do negocjacji trybie negocjacji bez ogłoszenia na opracowanie dokumentacji projektowej
uczestników konkursu, którzy otrzymali nagrody pieniężne.
Powinno być:
Ponadto zamawiający przewiduje nagrody w postaci:
a. zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej
uczestnika konkursu, który otrzymał I nagrodę (lub w przypadku nie przyznania I nagrody następna w
kolejności); lub
b. zaproszenia do negocjacji trybie negocjacji bez ogłoszenia na opracowanie dokumentacji projektowej
uczestników konkursu, którzy otrzymali nagrody pieniężne.

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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