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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:  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Al. Mickiewicza 21

Miejscowość:  Kraków Kod pocztowy:  31-120 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 126624413

Osoba do kontaktów:  Alina Handzlik

E-mail:  a.handzlik@ur.krakow.pl Faks:  +48 126624410

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.ur.krakow.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:
Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Uniwersyteckiego Centrum Medycyny
Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej. Nr sprawy DZP-291-446/2015

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

1. Konkurs zorganizowany jest jako konkurs architektoniczny, otwarty, jednoetapowy.
2. Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w
konkursie, oświadczenia, prace konkursowe oraz inne składane przez Uczestników Konkursu informacje,
wnioski, zawiadomienia i dokumenty muszą być składane w języku polskim. W przypadku załączenia do oferty
dokumentów sporządzonych w innym języku, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest załączyć jego tłumaczenie
na język polski.
3. Wynikiem konkursu będzie wyłonienie Uczestnika Konkursu, który zostanie zaproszony do negocjacji,
w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu udzielenia zamówienia publicznego na kompleksowe wykonanie
dokumentacji, w szczególności dokumentacji projektowo-kosztorysowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych, niezbędnej dla realizacji inwestycji Uniwersyteckiego Centrum Medycyny
Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej w zakresie i na warunkach określonych we wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 71320000  
Dodatkowe przedmioty 71247000  
 71248000  
 71220000  
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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)
DZP-291-446/2015

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_UR
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-028997   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 047-082189  z dnia:  07/03/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
02/03/2015  (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:
IV.5.5) Imiona i nazwiska wybranych
członków sądu konkursowego

Zamiast:

1. mgr inż. Tomasz Poziemski
2. mgr inż. Mariusz Grzanka
3. prof. dr hab. inż. Czesław Klocek
4. dr hab. inż. Stanisław Małek, prof.
UR
5. mgr Alina Handzlik

Powinno być:

1. mgr inż. Tomasz Poziemski
2. mgr inż. Mariusz Grzanka
3. prof. dr hab. inż. Czesław Klocek
4. dr hab. inż. Stanisław Małek, prof.
UR
5. mgr Alina Handzlik
6. dr Natalia Mikołajewska

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

Zamiast: Powinno być:

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:
13/03/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-035170
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