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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:  TARR Centrum Innowacyjności Sp. z
o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Włocławska 167
Miejscowość:  Toruń Kod pocztowy:  87-100 Państwo:  Polska (PL)
Punkt kontaktowy:  TARR Centrum Innowacyjności Sp.
z o.o.

Tel.: +48 566210421

Osoba do kontaktów:  Beata Kmieć
E-mail:  beata.kmiec@tarrci.pl +48 566548824

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.centrum-innowacyjności.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:
Rozbudowa i Rozwój Działalności Toruńskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach: POIG
2007-2013;

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:(podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane - wykonanie, w zakresie realizacji Projektu pn.
„Rozbudowa i Rozwój Działalności Toruńskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach: POIG 2007
- 2013; Oś Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji - Działanie 5.3” Zamówienie obejmuje budowę następujących
obiektów i elementów: -Centrum Przetwarzania Danych (Hala 1) wraz z budynkiem administracyjno-
biurowym i halą produkcyjno-magazynową (Hala 2) wraz z wewnętrzną infrastrukturą techniczną - małej
architektury: ogrodzeń, chodników, śmietnika, - dróg wewnętrznych, parkingów naziemnych, dwóch zjazdów
z ul. Aleksandrowskiej, - oświetlenia terenu oraz zewnętrznych kablowych linii elektroenergetycznych
n.n., - zewnętrznej kanalizacji teletechnicznej wraz z dwoma przyłączami kanalizacji teletechnicznej w ul.
Aleksandrowskiej, - zewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym, - zewnętrznej
instalacji podlewania zieleni, - zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, - zewnętrznej instalacji kanalizacji
deszczowej, - zewnętrznej instalacji gazu ziemnego wraz ze stacją gazową redukcyjno-pomiarową, oraz -
rozbiórka istniejącego budynku magazynowego-garażowego, Podstawowe parametry obiektu (dane z Projektu
budowlanego - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, autor mgr inż. arch. Andrzej ŁUKOWSKI, punkt
1.4.5, str. 6): Długość: 105,31 m Szerokość: 72,76 m Wysokość maks.: 14,19 m Powierzchnia i kubatura
Powierzchnia użytkowa projektowanych obiektów: 8 729,78 m2 Powierzchnia zabudowy projektowanych
obiektów: 5 775 m2 Powierzchnia całkowita: Hala 1 2 939 m2 Parter 2 223,8 m2 Piętro 715,20 m2 Agregatornia
i magazyn 356,20 m2 Hala 2 2 220,40 m2 Budynek biurowy 4 293,7 m2 Piwnica 1 077,90 m2 + 80,80 m2 Parter
1 000,60 m2 1. Piętro 1 072,90 m2 2. Piętro 1 061,50 m2 Razem pow. całkowita: 9 809,3 m2 Kubatura budynku
biurowego: 16 313 m3 Kubatura Hali 1: 27 625 m3 Kubatura Hali 2: 23 310 m3 Kubatura agregatorni: 2 100
m3 Razem kubatura brutto: 69 348 m3 Powierzchnia działek 333/1, 333/2, 7/1, 7/2, 6 19 113 m2 Powierzchnia
zabudowy: 5 775 m2 Powierzchnia dróg i zjazdów: 3 935 m2 Powierzchnia chodników: 1 872 m2 Wymagania
ilość miejsc parkingowych: Na każde 30m2 pow. biurowej – 1 miejsce postojowe. Powierzchnia biurowa:
1 741,40 / 30m2 = 59 miejsc postojowych. W hali produkcyjno-magazynowej maksymalne zatrudnienie
przewiduje się na poziomie 50 osób – 15 miejsc parkingowych. Liczba miejsc postojowych projektowanych:
163

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45200000  
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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)
TARRCI/RB/POIG_5.3/1/2011

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_TARRCI
Dane referencyjne ogłoszenia:   2011-139850   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2011/S 196-319287  z dnia:  12/10/2011  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
07/10/2011  (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:
VI.3) Informacje dodatkowe

Zamiast:
8)braku lub przerwania
dofinansowania realizacji inwestycji
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2007-2013

Powinno być:
8)braku lub przerwania
dofinansowania realizacji inwestycji
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007 - 2013; Oś
Priorytetowa 5; Dyfuzja innowacji -
Działanie 5.3

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:
12/12/2011  (dd/mm/rrrr)
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