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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:181884-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego
2017/S 092-181884

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy-Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
REGON 000278681
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.2) Wspólne zamówienie

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:

mailto:apytlak@koszykowa.pl
http://www.koszykowa.pl
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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
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: 1 050 000.00 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

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: 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 ograniczona

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 052-096583

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
26/04/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

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

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 000 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 050 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:96583-2017:TEXT:PL:HTML
www.bimarch.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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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:
12/05/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl

