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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:453550-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Roboty remontowe i renowacyjne
2018/S 200-453550

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
BAG-80/18
ul. Wołoska 7
Warszawa
02-675
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Wasylczuk
Tel.:  +48 225818892
E-mail: wzp@ipn.gov.pl 
Faks:  +48 225818814
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ipn.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.ipn.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa budynku biurowego Delegatury IPN w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej
Numer referencyjny: BAG-80/18

II.1.2) Główny kod CPV
45453000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:wzp@ipn.gov.pl
www.ipn.gov.pl
www.ipn.gov.pl
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Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku biurowego Delegatury IPN w Bydgoszczy przy ul.
Grudziądzkiej
2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania jakościowe określa dokumentacja projektowa, stanowiąca
załącznik do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45112710

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku biurowego Delegatury IPN
W Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., c.o., went.-mech., energii
elektrycznej, teletechniczną, instalacjami po terenie: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz ze
zbiornikiem retencyjnym, wodociągową, energii elektrycznej /glz/, instalacją oświetlenia zewnętrznego, budowa
chodników, murów oporowych na dz. nr 67/21 oraz budowa zjazdu publicznego na dz. dr. nr 67/17, 63/1,
likwidacja istniejącego zjazdu na dz. dr. nr 67/17, budowa połączeń pieszych z istniejącym chodnikiem na dz. nr
67/13, 67/17 j. ewid. 046101_1, obręb 0096 Gmina: Bydgoszcz, Powiat: Bydgoszcz, Województwo: kujawsko-
pomorskie.
2. W ramach realizacji inwestycji uwzględnić należy również:
1) wyposażenie magazynów archiwalnych w regały stacjonarne, przesuwne oraz karuzelowe;
2) wyposażenie czytelni w nowe biurka i szafy na bibliotekę;
3) wyposażenie: sali konferencyjno–wystawienniczej w system wystawienniczy, kioski multimedialne,
system oświetlenia wystawienniczo-konferencyjnego, ekrany podsufitowe sterowane elektrycznie, projektory
wielkoformatowe, system nagłaśniający, rolety sterowane elektrycznie, sprzęt meblowy.
3. Wyposażenie obiektu w pozostały sprzęt kwaterunkowy, sprzęt biurowy (zestawy komputerowe, drukarki,
telefony, niszczarki, kserokopiarki, skanery) oraz sprzęt aktywny IT w serwerowni nie wchodzi w zakres
przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać we współpracy z zatrudnionym przez Zamawiającego archeologiem
prace wykopaliskowe wyprzedzające prace budowlane dla nowego obiektu do projektowanego poziomu
posadowienia w celu przeprowadzenia badań zgodnie z opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w
Toruniu Delegatura
W Bydgoszczy z dnia 14.12.2017 r. WUOZ.DB.ZAR.5152.1.365.2017.TZ op. A-1045/2017.
5. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania jakościowe określa dokumentacja projektowa,, w skład
której wchodzi:
1) Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę (decyzja nr 152/2018 z dnia 16.02.2018 r.);
2) Projekt wykonawczy branży architektonicznej;
3) Projekt wykonawczy wykończenia wnętrz;
4) Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu;
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5) Projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej;
6) Projekt wykonawczy branży sanitarnej;
7) Projekt wykonawczy branży elektrycznej;
8) Projekt wykonawczy branży drogowej;
9) Przedmiar robót – branży budowlanej;
10) Przedmiar robót – wyposażenie;
11) Przedmiar robót – wewnętrzne instalacje sanitarne;
12) Przedmiar robót – przyłącz wodno-kanalizacyjny (sanitarno-deszczowy);
13) Przedmiar robót – instalacje branży elektrycznej;
14) Przedmiar robót – węzeł cieplny – elektryka;
15) Przedmiar robót – węzeł cieplny – technologia;
16) Przedmiar robót – zagospodarowanie i drogi;
17) STWiORB – branża budowlana;
18) STWiORB – branża sanitarna;
19) STWiORB – branża elektryczna.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 700 000 PLN brutto (słownie: siedemset
tysięcy złotych 00/100).
2. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia



Dz.U./S S200
17/10/2018
453550-2018-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 6

17/10/2018 S200
https://ted.europa.eu/
TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 6

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Istotne dla stron postanowienia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy
(załącznik nr 3 do SIWZ).

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Działając z należytą starannością, Zamawiający przeprowadził 3 postępowania które zostały unieważnione.
Wartość postępowań nie przekraczała kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust
8 ustawy Pzp. Zamawiający dokonał przeszacowania kosztorysów ofertowych, w wyniku czego wartość
zamówienia przekracza równowartość kwoty 5 548 000 euro. Z uwagi na fakt, że do końca roku 2018 pozostało
około 70 dni, zachowanie ustawowego
40-dniowego terminu składania ofert uniemożliwi udzielenie zamówienia w bieżącym roku budżetowym, a w
konsekwencji rozpoczęcie realizacji prac. Niezrealizowanie przedmiotowej inwestycji stanowi realne zagrożenie
dla funkcjonowania Delegatury IPN w Bydgoszczy, Obecnie mieści się ona w wynajmowanej nieruchomości,
którą z końcem kwietnia 2021 r. należy opuścić oraz brak środków w przyszłym (2019) roku.

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

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/10/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 31/10/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
IPN-KŚZpNP, ul. wołoska 7, 02-675 Warszawa, pokój 223

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna
Zamawiający, wypełniając obowiązki wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88),
zwanego dalej RODO, informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu - zwany dalej Instytutem, z siedzibą pod adresem: 02-675, Warszawa, ul.
Wołoska 7,
2) powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych w Instytucie, można się z nim skontaktować pisząc na
adres e-mail: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl ,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego: „budowa budynku biurowego Delegatury IPN w Bydgoszczy
Przy ul. Grudziądzkiej”, BAG-80/18,
b) w przypadku udzielenia zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania umowy, której będzie Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o: ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.), dalej „ustawa Pzp”, ustawę o z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016.1764) oraz podmioty upoważnione na
podstawie przepisów prawa, a także podmioty upoważnione przez Administratora danych,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez:
a) okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
a następnie przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego,
b) cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu
przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku
archiwizacyjnego – w przypadku udzielenia Pani/Panu zamówienia,
6)
a) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy Pzp,
b) w przypadku udzielenia Pani/Panu zamówienia podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz
konieczne do zawarcia i wykonania umowy,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

mailto:inspektorochronydanych@ipn.gov.pl
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c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1
Lit. c RODO.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587777
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587777
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2018

http://www.uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

