
Dz.U./S S182
20/09/2021
474368-2021-PL

1 / 3

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:474368-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2021/S 182-474368

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 176-459074)

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

Oficjalna nazwa: Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Krajowy numer identyfikacyjny: PL POLSKA
Adres pocztowy: Pl. Trzech Krzyży 3/5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-507
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Sztylko, Adrianna Sulej
E-mail: zamowienia.publiczne@gunb.gov.pl 
Tel.:  +48 226619169
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gov.pl/web/rozwoj-technologia

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Krajowy numer identyfikacyjny: PL POLSKA
Adres pocztowy: ul. Krucza 38/42
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-926
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Sztylko, Adrianna Sulej
E-mail: zamowienia.publiczne@gunb.gov.pl 
Tel.:  +48 226619169
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gunb.gov.pl

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

II.1.1) Nazwa:
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Dwuetapowy Konkurs realizacyjny na projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 
70 metrów kwadratowych
Numer referencyjny: BAF.260.9.2021

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem dwuetapowego Konkursu realizacyjnego jest projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego o 
powierzchni zabudowy do 70 metrów kwadratowych.
2. Przebieg Konkursu:
2.1. Etap I Konkursu:
1) Etap Kwalifikacyjny:
a) Podmioty zainteresowane udziałem w Konkursie składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie 
zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu w terminie określonym w Harmonogramie konkursu,
b) Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania Opracowań studialnych Uczestników 
konkursu spełniających określone przez Organizatora obiektywne wymagania określone w Regulaminie 
konkursu,
2) Etap Opracowań studialnych:
a) składanie Opracowań studialnych przez Uczestników konkursu zaproszonych do składania Opracowań 
studialnych na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie w terminie określonym w 
Harmonogramie konkursu. Zakres rzeczowy, forma opracowania oraz sposób prezentacji Opracowań 
studialnych zostały określone w Regulaminie konkursu,
b) ocena zanonimizowanych Opracowań studialnych przez Sąd Konkursowy na podstawie kryteriów 
określonych w Regulaminie Konkursu oraz wyłonienie stu (100) najlepszych Opracowań studialnych 
odpowiadających wymaganiom określonym w Regulaminie konkursu, które zostaną zakwalifikowane do Etapu II 
Konkursu,
c) zaproszenie do składnia Prac konkursowych Uczestników konkursu, których Opracowania studialne zostały 
zakwalifikowane do Etapu II Konkursu,
2.2. Etap II Konkursu:
1) składanie Prac konkursowych przez Uczestników konkursu, których Opracowania studialne zostały 
zakwalifikowane do Etapu II Konkursu w terminie określonym w Harmonogramie konkursu. Zakres rzeczowy, 
forma opracowania oraz sposób prezentacji Prac konkursowych zostały określone w Regulaminie konkursu,
2) ocena zanonimizowanych Prac konkursowych przez Sąd Konkursowy na podstawie kryteriów określonych 
w Regulaminie konkursu oraz wybór 50 najlepszych Prac konkursowych, określenie rankingu pozostałych Prac 
konkursowych i przyznanie Nagród zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu,
3) zatwierdzenie przez Kierownika Zamawiającego rozstrzygnięcia konkursu i oficjalne ogłoszenie wyników 
Konkursu,
4) uprawomocnienie się wyników rozstrzygnięcia Konkursu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

15/09/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 176-459074

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: I.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Komunikacja
Zamiast:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.soldea.pl/epz/epz/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://www.soldea.pl/epz/epz/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.soldea.pl/epz/epz/
Powinno być:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/konkurs-architektoniczny
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą 
elektroniczną za pośrednictwem: https://www.soldea.pl/epz/epz/postepowaniewidok.php?
s_sNumerEPZ=&s_sPrzedmiot=&s_sNazwa=nadzoru&idPostepowania=1113
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać 
bezpłatnie pod adresem: https://www.soldea.pl/epz/epz/postepowaniewidok.php?
s_sNumerEPZ=&s_sPrzedmiot=&s_sNazwa=nadzoru&idPostepowania=1113

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

20/09/2021 S182
https://ted.europa.eu/TED

3 / 3

https://www.soldea.pl/epz/epz/
https://www.soldea.pl/epz/epz/
https://www.soldea.pl/epz/epz/
https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/konkurs-architektoniczny
https://www.soldea.pl/epz/epz/postepowaniewidok.php?s_sNumerEPZ=&s_sPrzedmiot=&s_sNazwa=nadzoru&idPostepowania=1113
https://www.soldea.pl/epz/epz/postepowaniewidok.php?s_sNumerEPZ=&s_sPrzedmiot=&s_sNazwa=nadzoru&idPostepowania=1113
https://www.soldea.pl/epz/epz/postepowaniewidok.php?s_sNumerEPZ=&s_sPrzedmiot=&s_sNazwa=nadzoru&idPostepowania=1113
https://www.soldea.pl/epz/epz/postepowaniewidok.php?s_sNumerEPZ=&s_sPrzedmiot=&s_sNazwa=nadzoru&idPostepowania=1113

