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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:360167-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2019/S 146-360167

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8
Warszawa
02-147
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Dombrowska
E-mail: zp@pansa.pl 
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pansa.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.pansa.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Służby Żeglugi Powietrznej

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie zmian w dokumentacji projektowej dla projektu PR-1 Kampus
Numer referencyjny: AZP-2227-13/71/2019

II.1.2) Główny kod CPV
71000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Wykonanie zmian w dokumentacji projektowej dla projektu PR-1 Kampus, zgodnie z postanowieniami umowy.

II.1.6) Informacje o częściach

mailto:zp@pansa.pl
www.pansa.pl
www.bip.pansa.pl
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To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 120 000.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, w Warszawie, 02-147, ul. Wieżowa 8, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie zmian w dokumentacji projektowej dla projektu PR-1 Kampus, zgodnie z postanowieniami umowy.

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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z

następującego powodu:
• ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej

Wyjaśnienie:
Umowa z Wykonawcą Dedeco Sp. z o.o. „Warszawa” sp. k. (dalej jako Dedeco) została zawarta w trybie
zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 111 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29.1.2004
roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) (dalej jako „ustawa pzp”) z
wykonawcą koncepcji architektonicznej Kampusu, wyłonionym w wyniku przeprowadzenia dwuetapowego
konkursu ogłoszonego przez PAŻP (§ 1 ust. 1 Umowy).
Celem umowy było wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obiektów nowej siedziby
oraz kampusu PAŻP (dalej jako „Kampus”) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę
oraz pełnienia nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi na podstawie wykonanej
dokumentacji.
Na etapie konkursu PAŻP sformułowała wymagania w taki sposób, aby odzwierciedlały, w jak największym
stopniu potrzeby Kontrolerów Ruchu Lotniczego KRL. Wymagania te były również na tyle ogólne, aby w
konkursie wzięło udział jak najwięcej podmiotów w celu większej konkurencji i możliwości wybrania tej
najlepszej pracy spośród złożonych.
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W trakcie realizacji umowy, na etapie projektu wykonawczego, wniknęła konieczność poprawy bezpieczeństwa
i ochrony Kampusu oraz poprawy funkcjonalności niektórych budynków.. Powoduje to konieczność dokonania
zmian w istniejącej dokumentacji polegających na:
Zaprojektowaniu nowych obiektów kubaturowych, wprowadzeniu korekty w Projekcie wykonawczym w
odniesieniu dla budynku operacyjnego (COPS), budynku biurowego (HQ), kortu tenisowego, magazynu
centralnego oraz zaprojektowanie nowych rozwiązań kolizji infrastruktury podziemnej, a w konsekwencji
konieczności
Wprowadzenia zmian do Projektu Zagospodarowania Terenu (PZT).
Dokonanie zmian w projekcie wpłynie bezpośrednio na zapewnienie prawidłowego działania służb żeglugi
powietrznej oraz zwiększy bezpieczeństwo w ruchu lotniczym.
Wyczerpujące uzasadnienie faktyczne przyjęcia trybu zamówienia z wolnej ręki z uwagi na znacznie
ograniczoną liczbę znaków znajduje się w w osobnym pliku (w formacie PDF) na stronie internetowej
Zamawiającego: www.bip.pansa.pl w zakładce „usługi” – postępowanie nr AZP-2227-13/71/2019.

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

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: 2019/S 106-259850

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
Nazwa:
Wykonanie zmian w dokumentacji projektowej dla projektu PR-1 Kampus

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
28/06/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Dedeco Sp. z o.o. „Warszawa” sp. k.
al. Zjednoczenia 36
Warszawa
01-830
Polska

www.bip.pansa.pl
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:259850-2019:TEXT:PL:HTML
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Kod NUTS: PL911
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 010 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

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

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/07/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

