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Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego
2017/S 052-096583

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

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

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy-Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
REGON000278681
ul. Koszykowa 26/28
Warszawa
00-950
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Pytlak
Tel.:  +48 225374143
E-mail: apytlak@koszykowa.pl 
Faks:  +48 226281968
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.koszykowa.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samorządowa instytucja kultury

I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

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

II.1.1) Nazwa:
Aktualizacja projektu wykonawczego, branżowych kosztorysów inwestorskich, wykonanie projektu aranżacji
wnętrz oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
Numer referencyjny: OP.27/WR-1/17

II.1.2) Główny kod CPV
71220000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Aktualizacja projektu wykonawczego, branżowych kosztorysów inwestorskich, wykonanie projektu aranżacji
wnętrz oraz pełnienie nadzoru autorskiego na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego, polegającego na
wykonaniu robót budowlanych wraz z dostawą pierwszego wyposażenia, w ramach projektu pn. „Przebudowa
Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”..Projekt budowlany, na bazie którego
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wydano pozwolenie na budowę, powstał na podstawie umów zawartych z projektantem w 2006 r. i 2009 r. i
obejmował w sposób całościowy przebudowę Biblioteki. W roku 2012 r. projekt został podzielony na dwa etapy
realizacji, z których pierwszy wykonany był w latach 2013-2015, natomiast realizacja drugiego przewidziana jest
na lata 2018-2019. Na potrzeby tego etapu inwestycji należy zaktualizować projekty branżowe oraz kosztorysy
inwestorskie oraz wykonać projekt aranżacji wnętrz.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 000 000.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71520000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Budynek Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, 00-950
Warszawa, ul. Koszykowa 26/28.

II.2.4) Opis zamówienia:
Aktualizacja projektu wykonawczego, branżowych kosztorysów inwestorskich, wykonanie projektu aranżacji
wnętrz oraz pełnienie nadzoru autorskiego na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego, polegającego na
wykonaniu robót budowlanych wraz z dostawą pierwszego wyposażenia w ramach projektu pn. „Przebudowa
Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”. Projekt współfinansowany jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego
i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury..Projekt
budowlany, na bazie którego wydano pozwolenie na budowę, powstał na podstawie umów zawartych z
projektantem w 2006 r. i 2009 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.08.01.00.-14-0011/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
• Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z

następującego powodu:
• ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej
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Wyjaśnienie:
Zamawiający w 2005 r. przeprowadził konkurs, którego przedmiotem było wykonanie koncepcji
architektonicznej przebudowy budynków Biblioteki. Nagrodą dla zwycięzcy było zaproszenie do negocjacji w
trybie zamówienia z wolnej ręki w celu zawarcia umowy na wykonanie projektu budowlanego. W umowie z
laureatem-pracownią architektoniczną Bulanda, Mucha–Architekci Sp. z o.o. zawartej w 2006 r. Zamawiający
przewidział też możliwość pełnienia przez projektanta nadzoru autorskiego. Po przyznaniu dofinansowania na
realizację I Etapu inwestycji w ramach POIiŚ 2007-2013, Zamawiający z mocy art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy
Pzp, zlecił w 2012 r. projektantowi, inż. Andrzejowi Bulandzie, zweryfikowanie i zmodyfikowanie (podział na
etapy) wykonanej przez niego dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizowanymi
w latach 2013-2015 robotami budowlanymi. Obecnie Zamawiający otrzymał dofinansowanie ze środków
POIiŚ 2014–2020, na realizację projektu „Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w
Warszawie. Etap II”, który jest kontynuacją wcześniej rozpoczętej inwestycji. Zgodnie z Prawem budowlanym
do podstawowych obowiązków projektanta należy sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub
właściwego organu, a modyfikacja dokumentacji projektowej oraz wprowadzanie rozwiązań zamiennych jest
elementem nadzoru autorskiego, o czym stanowi art.20 ust.1 pkt 4 lit. b ustawy Prawo budowlane. Na tej samej
podstawie autor projektu, któremu przysługują osobiste prawa majątkowe, w tym prawo do nienaruszalności
treści i formy utworu, jako jedyny jest władny dokonać modyfikacji stworzonej przez siebie dokumentacji
projektowej. W dotychczas zawartych z projektantem umowach, nie zgodził się on na przeniesienie na
Zamawiającego praw zależnych do utworu. W związku z powyższym Zamawiający zdecydował się na
udzielenie przedmiotowego zamówienia w trybie z wolnej ręki, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
09/03/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Bulanda, Mucha – Architekci Sp. z o.o.
REGON 010633281
ul. Lipińska 4
Warszawa
01-833
Polska
Tel.:  +48 225610150
Kod NUTS: PL127
Adres internetowy:www.bimarch.pl
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 1 000 000.00 EUR

www.bimarch.pl
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Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 1 000 000.00 EUR

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Z uwagi na zamknięty katalog wymaganych do zamieszczenia informacji w niniejszym ogłoszeniu o dobrowolnej
przejrzystości ex ante, Zamawiający informuje, że podana w Części II.1.7) wartość zamówienia jest jedynie
początkową i szacunkową wartością zamówienia, a w Części V.2.1) podana jest data przekazania Wykonawcy
zaproszenia do negocjacji, a nie zawarcia umowy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z 29.1.2004 –
Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI Ustawy Pzp.
2. Odwołanie można wnieść w terminie 10 dni od dnia przesłania (faksem lub drogą elektroniczną) informacji o
czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia (art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp).
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 można wnieść w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę do jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/03/2017
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