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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., ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń

Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  Beata Kmieć, Magdalena Proszkiewicz

E-mail:  przetarg.meble@tarrci.pl Faks:  +48 566211354

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:
Dostawa mebli i artykułów wyposażenia wnętrz dla nowo wybudowanego obiektu spółki TARR Centrum
Innowacyjności Sp. z o.o.

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

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja oraz ustawienie w pomieszczeniach
mebli i artykułów wyposażenia wnętrz dla nowo wybudowanego obiektu spółki TARR Centrum Innowacyjności
Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Włocławskiej 167 w Toruniu. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony
transportem własnym Wykonawcy oraz rozmieszczony w pomieszczeniach zgodnie ze wskazówkami
Zamawiającego. Zamówienie obejmuje m.in. dostawę biurek, szaf, kontenerów, krzeseł konferencyjnych,
stolików konferencyjnych, foteli biurowych, sof, siedzisk, zabudowy kuchni i recepcji wg projektu, ścianek
dźwiękochłonnych, artykułów oświetleniowych, rolet tekstylnych, elementów dekoracyjnych wg projektu
Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu dostawy zawierają załączniki do SIWZ:
Nr 5 - Zestawienie rolet pionowych,
Nr 6 – Opis techniczny mebli,
Nr 7 – Minimalne wymagania technologiczne i zestawienie asortymentu,
Nr 8 – Biurowe oświetlenie kompaktowe,
Nr 9 – Grafika na szkle,
Nr 10 – Zabudowa mebli pod projekt,
Nr 11 – Aranżacja okien,
Nr 12 - Projekt umowy,
2. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego
przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego
producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia
przedmiotu zamówienia, gdy nie było to możliwe przy użyciu dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, m.in. o ile spełnione będą minimalne grubości podanych
materiałów oraz komponentów.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 39100000  
Dodatkowe przedmioty 39121100  
 39132100  
 39143110  
 39151000  
 31520000  
 39515000  
 39190000  
 45421150  
 31224100  
 31224800  
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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/MEBLE/POIG_5.3/1/2013

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:   2013-029188   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 043-068509  z dnia:  01/03/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
27/02/2013  (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:

Wymaga się, aby ww. meble były
wykonane dokładnie w taki sposób,
jaki Wykonawca będzie chciał
zrealizować
zadanie. Dopuszcza się wykonanie
ww. mebli w innym wybarwieniu
lub kolorystyce niż są w projekcie.
Zgodnie
z art. 97 ust 2 Ustawy PZP po
zakończeniu postępowania,
Zamawiający zwróci ww. meble
Wykonawcom,
których oferty nie zostaną wybrane,
na ich wniosek. Meble dostarczone
przez firmę, której oferta zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza
mogą zostać użyte przez wykonawcę
do zrealizowania zadania.

Powinno być:

Wymaga się, aby ww. meble były
wykonane dokładnie w taki sposób,
jaki Wykonawca będzie chciał
zrealizować
zadanie. Dopuszcza się wykonanie
ww. mebli w innym wybarwieniu
lub kolorystyce niż są w projekcie.
Zgodnie
z art. 97 ust 2 Ustawy PZP po
zakończeniu postępowania,
Zamawiający zwróci ww. meble
Wykonawcom,
których oferty nie zostaną wybrane,
na ich wniosek.

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

Zamiast:
10/04/2013   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
15/04/2013   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)
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IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:

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

Zamiast:
10/04/2013   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
15/04/2013   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:
22/03/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-040882
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