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Zamówienie public... - 375457-2010

18/12/2010 S246 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Udzielenie zamówienia bez
uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu
I.II.IV.V.VI.
PL-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inŜynieryjne i kontrolne
2010/S 246-375457
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE
Departament Administracyjny MON
al. Niepodległości 218
Do wiadomości: Małgorzata Kucharska
00-911 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 226840086
E-mail: mkucharska@mon.gov.pl
Faks +48 226840642
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.mon.gov.pl
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Obrona
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Wykonanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego dotyczącego rozbudowy budynku nr 3 przy ul.
Rakowieckiej 4 a w Warszawie o infrastrukturę sportowa - halę sportową wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla ww. zamierzenia oraz przeniesieniem na rzecz Zamawiającego własności
autorskich praw majątkowych do całości wykonanej dokumentacji i kaŜdej jej części składowej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12
Główne miejsce świadczenia usług Warszawa.
Kod NUTS PL127
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego dotyczącego rozbudowy
budynku nr 3 przy ul. Rakowieckiej 4 a w Warszawie o infrastrukturę sportowa - halę sportową wraz z uzyskaniem w
imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla ww. zamierzenia oraz przeniesieniem na rzecz
Zamawiającego własności autorskich praw majątkowych do całości wykonanej dokumentacji i kaŜdej jej części składowej.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71000000
II.1.6) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.2) CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 614 754,00 PLN
Bez VAT
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w
przypadkach wymienionych w pkt k) i l) w załączniku D)
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej:
g) Zamówienie na usługi przyznane zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców przeprowadzonego konkursu Tak
Inne uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U. UE
l) Zamówienie nie wchodzi w zakres stosowania dyrektywy
Zamawiający – Departament Administracyjny Ministerstwa Obrony Narodowej – zgodnie z treścią art. 115 ust. 4 ustawy, w
dniu 29.6.2010 roku przekazał ogłoszenie o konkursie Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich. Ogłoszenie o
konkursie zostało opublikowane dnia 2.7.2010 roku w Biuletynie Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich pod
numerem 2010 / S 126 – 193105. Celem przedmiotowego konkursu było uzyskanie najlepszego dla Zamawiającego
rozwiązania architektoniczno – budowlanego oraz funkcjonalnego obiektu hali sportowej w obrębie wyznaczonego terenu
lokalizacji zabudowy w powiązaniu z istniejącym otoczeniem. Zgodnie z treścią art. 111 ust. 1 pkt 3) ustawy oraz zapisami
Regulaminu konkursu z dnia 29.6.2010 r. zawartymi w Rozdziale II pkt 3 oraz Rozdziale VI pkt 1.3, Uczestnik konkursu,
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którego praca uzyska największą ilość punktów, otrzyma zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego
na opracowanie koncepcji architektoniczno–budowlanej i funkcjonalnej dotyczącej rozbudowy budynku nr 3 przy ul.
Rakowieckiej 4a w Warszawie o infrastrukturę sportową – halę sportową, powołany Decyzją nr 199 Dyrektora
Departamentu Administracyjnego MON z dnia 17.5.2010 roku Sąd Konkursowy, dokonał wyboru najlepszej pracy
konkursowej autorstwa: Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL S.A. ul. Królewska 27 00-060 Warszawa
Praca konkursowa uzyskała 95 punktów zgodnie z kryteriami oceny prac konkursowych wskazanymi w pkt 2.1 Rozdział V
Regulaminu konkursu. Nagrodzona praca charakteryzuje się bardzo dobrym układem funkcjonalnym, atrakcyjną
architekturą i ciekawymi rozwiązaniami wnętrz oraz rozwiązaniami umoŜliwiającymi dostęp transportu cięŜkiego do sali
poprzez pomieszczenia garaŜu. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy, Zamawiający moŜe udzielić zamówienia z wolnej
ręki jeŜeli przeprowadzono konkurs o którym mowa w art. 110, którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie
zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. Przedstawiony wyŜej stan faktyczny wypełnia przesłanki
zawarte w art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy.
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
Nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
84/ZP/10
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotycz?ce tego samego zamówienia
Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
30.11.2010
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego Budipol SA
Ul. Królewska 27
00-060 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 226533342
Faks +48 228277820
V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 664 918,03 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 614 754,10 PLN
Bez VAT
V.5) PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA
Nie
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.2) INFORMACJE DODATKOWE
VI.3) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 224587801
Faks +48 224587700
VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania
informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeŜeli została przesłana faksem lub drogą
elektroniczną albo w termie 15 dni jeŜeli została przesłana w inny sposób.
2. Odwołanie dotyczące:
1) treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
2) postanowień SIWZ – w termie 10 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
3. Odwołanie inne niŜ określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
naleŜytej staranności moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. JeŜeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niŜ:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeŜeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołanie powinno:
1) wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,
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2) określać Ŝądanie odwołującego,
3) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
7. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeŜeli:
1) nie zwiera braków formalnych z zastrzeŜeniem art. 187 ust. 3 i 4 ustawy,
2) uiszczono wpis.
8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iŜ Zamawiający mógł zapoznać
się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŜeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
VI.3.3) Źródło, gdzie moŜna uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 224587801
Faks +48 224587700
VI.4) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
16.12.2010
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