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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia

(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Muzeum Józefa Piłsudskiego w
Sulejówku

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Oleandrów 5

Miejscowość:  Sulejówek Kod pocztowy:  05-070 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 228420425

Osoba do kontaktów:  Wojciech Chmielewski

E-mail:  muzeum@muzeumpilsudski.pl Faks:  +48 228420425

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej:  (URL) http://www.muzeumpilsudski.pl/

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do dokumentów:  (URL) _____

Elektroniczne składanie kandydatur i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

 Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

 Agencja/urząd krajowy lub federalny

 Organ władzy regionalnej lub lokalnej

 Agencja/urząd regionalny lub lokalny

 Podmiot prawa publicznego

 Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

 Inna: (proszę określić)

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu


PL  Formularz standardowy 03 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2 / 16

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inny:  (proszę określić)

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

 tak   nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Kontynuacja projektowania i wykonania robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego realizowanego
w ramach Wieloletniego Programu Rządowego (WPR) pn. "BUDOWA KOMPLEKSU MUZEUM JÓZEFA
PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU" przyjętego w uchwale nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r.
wraz z późn. zm.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług:
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)

Roboty budowlane Dostawy Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych

środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr:  _____

Zob. kategorie usług w załączniku
C1

W przypadku zamówień na usługi
kategorii 17-27 – zob. załącznik
C1 – czy zgadzają się Państwo na
publikację niniejszego ogłoszenia?

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :

_____

Kod NUTS: 

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej

Ogłoszenie dotyczy zamówienia (zamówień) w ramach dynamicznego systemu zakupów (DPS)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja projektowania i wykonania robót budowlanych dla zadania
inwestycyjnego, realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego (WPR) pn. „BUDOWA
KOMPLEKSU MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO w SULEJÓWKU” przyjętego w uchwale nr 169/2011 Rady
Ministrów z dnia 6 września 2011 r. z późn. zm. wraz z doprowadzeniem do uzyskania wszelkich niezbędnych
pozwoleń i odbiorów, w tym wykonanie wszystkich czynności koniecznych do uzyskania ostatecznych decyzji o
pozwolenie na użytkowanie obiektu. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. zaprojektowanie i wykonanie
robót w zakresie infrastruktury obejmującej: (1) drogi dostępu do budowanych obiektów Muzeum; (2)niezbędne
na czas budowy: • elementy sieci i przyłącza do podłączenia wody, gazu, energii elektrycznej; • elementy
sieci i przyłącza do odprowadzania ścieków komunalnych; • elementy sieci i przyłącza telekomunikacyjne - z
założeniem, iż infrastruktura ta po wykonaniu zostanie wykorzystana podczas budowy; 2. zaprojektowanie i
wykonanie budynku Muzeum, 3. zaprojektowanie i wykonanie rewaloryzacji (remontu) zabytkowej Willi Bzów
znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy budynku Muzeum, a także jej zabezpieczenie przed
ewentualnością zniszczenia podczas budowy tego budynku; 4. zaprojektowanie i wykonanie robót i usług w
zakresie zagospodarowania terenów zieleni podlegających opiece konserwatora zabytków; 5. roboty i usługi w
zakresie projektowania i wykonania wnętrz wraz z dostawą wyposażenia wnętrz;
6. koordynacja prac Wykonawcy z pracami i projektem wykonywanym przez Projektanta Wystawy Stałej oraz
pracami Wykonawcy Wystawy Stałej.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45000000  
Dodatkowe przedmioty 45100000  
 45112710  
 45112711  
 45112712  
 45200000  
 45300000  
 45400000  
 45500000  
 45262690  
 45453000  
 45453100  
 71000000  
 71200000  
 71300000  
 71400000  
 71500000  
 71600000  
 39100000  

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):   tak   nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień):

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień):
Bez VAT Łącznie z

VAT
Stawka
VAT (%)

Wartość:  89790000.00
Waluta:  PLN

albo:

  wg stawki 
23.00

Najniższa oferta:  _____  i

najwyższa oferta:  _____
Waluta: 

brana pod uwagę

  wg stawki 
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Dialog konkurencyjny

Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna przyspieszona
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji

ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej (w przypadkach wymienionych w sekcji 2
w załączniku D1)

Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE): proszę
wypełnić załącznik D1

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena
albo

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

Kryteria Waga

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną    tak   nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:   (jeżeli dotyczy)
ZP/MJP/DI/1/2016

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: 

 tak   nie
(jeżeli tak, proszę zaznaczyć właściwe pola)

Wstępne ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

Ogłoszenie o zamówieniu Uproszczone ogłoszenie o zamówieniu w ramach dynamicznego systemu
zakupów
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 021-032660  z dnia:  30/01/2016  (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr:  _____ Część nr:  _____ Nazwa:  _____

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23/05/2016  (dd/mm/rrrr)

V.2) Informacje o ofertach:
Liczba otrzymanych ofert:  _____
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi:  _____

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Oficjalna nazwa:  Porr Polska Construction S.A.

Adres pocztowy: ul. Poleczki 35

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-822 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia  (proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
 

Bez VAT Łącznie z
VAT

Stawka
VAT (%)

  Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia (jeżeli dotyczy)

  Wartość:  120000000.00
  Waluta:  PLN

  wg stawki 

  Całkowita końcowa wartość zamówienia

  Wartość:  89790000.00
  Waluta:  PLN

  albo:

  wg stawki 
23.00

  Najniższa oferta:  _____  i

  najwyższa oferta:  _____
  Waluta: 

  brana pod uwagę

  wg stawki 

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: (proszę podać)
liczbę lat:  _____  albo  liczbę miesięcy:  _____

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia    tak   nie

(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie
będzie zlecone stronom trzecim:
Wartość bez VAT:  _____   Nieznana: 
Waluta:  _____  Proporcja  _____  %

Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom :  (jeżeli są znane)

- roboty konstrukcyjno-budowlane
- roboty instalacyjne
- prace obejmujące wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej
- roboty w zakresie projektowania i zagospodarowania terenu zieleni--------------------  (Wykorzystać sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne)  --------------------
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej   tak   nie

(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
_____

VI.2) Informacje dodatkowe:  (jeżeli dotyczy)

I.
Ze względu na trwającą procedurę aktualizacji Wieloletniego Programu Rządowego (WPR), w ramach którego
realizowany jest przedmiot umowy, realizację przedmiotu umowy podzielono na dwa etapy:
- Etap I Umowy - o wartości brutto 89 790 000,00 PLN - w zakres realizacji Etapu I, Umowa wchodzi w życie z
dniem podpisania jej przez obie Strony.
- Etap II Umowy - o wartości brutto 55 350 000,00 PLN - w zakresie realizacji Etapu II Umowa wchodzi w
życie pod warunkiem zawieszającym, obejmującym uchwalenie przez Radę Ministrów aktualizacji WPR,
uwzględniającej środki na finansowanie II Etapu, przy czym warunek ten powinien być spełniony nie później niż
do dnia 31 sierpnia 2016 r., a wejście Umowy w życie następuje z upływem 14 dni, licząc od wejścia w życie
uchwały aktualizującej WPR.
II.
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE:
W dniu 01.12.2015 r. Zamawiający odstąpił od Umowy z 15.06.2015 r. nr ZP/MJP/DI/2/2014 na zaprojektowanie
i wykonanie robót budowlanych zgodnie z przepisami i sztuką budowlaną oraz wymaganiami zamawiającego
dla zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach WPR pn. „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa
Piłsudskiego w Sulejówku” zawartej z Konsorcjum: STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ED.ZÜBLIN
AG z siedzibą w Stuttgarcie (Niemcy) oraz STRABAG AG z siedzibą w Spittal an der Drau (Austria) na
podstawie Art. 73 § 1 lit. c) ww. umowy, ze względu na niewłaściwe wykonywanie umowy i nieuwzględnienie
zastrzeżeń Zamawiającego co do sposobu projektowania i proponowanych rozwiązań w dokumentacji
projektowej oraz terminowego wykonania umowy.
Stosownie do art. 67 ust 1 pkt 3) ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w
trybie z wolnej ręki, gdy ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, której nie mógł on wcześniej przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie
zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.
Przesłanka wystąpienia okoliczności, których nie dało się wcześniej przewidzieć odnosi się do sytuacji, której
wystąpienie w normalnym stanie rzeczy byłoby mało prawdopodobne, a więc nagłych i niespodziewanych.
Sytuacji, której nie można było przewidzieć, nie można jednakże utożsamiać wyłącznie ze zdarzeniami,
których wystąpienie strony umowy uznały za nieprawdopodobne lub wręcz niemożliwe, lecz z takimi, których
wystąpienia w normalnym toku rzeczy, przy założeniu działania stron ze starannością wymaganą w stosunkach
danego rodzaju nie zakładano. Nadto, nieprzewidywalność okoliczności powinna być zawsze oceniana
indywidualnie – w konkretnym stanie prawnym i faktycznym. Możliwości uznania, że w danych okolicznościach
wystąpiły okoliczności nieprzewidywalne, nie może przy tym stać na przeszkodzie fakt przewidzenia w
dokumentach kontraktowych możliwości odstąpienia od umowy z wybranym wykonawcą. Wypowiedzenie
umowy, niezależnie od tego, kto ją wypowiada i jakie są przyczyny takiego działania czy to wykonawcy, czy
zamawiającego, jest sytuacją wyjątkową. Wypowiedzenie umowy jest możliwe po wystąpieniu okoliczności w
niej wskazanych, jednak ich wystąpienie w trakcie realizacji umowy nigdy nie jest pewne (por. uchwała KIO
z 19 maja 2014 roku, KIO/KD 46/14, uchwała KIO z 6 sierpnia 2010 roku, KIO/KD 58/10). Zamieszczenie w
umowie stosownych postanowień na tę okoliczność traktować bowiem należy w kategoriach podjęcia przez
Zamawiającego działań mających na celu należyte zabezpieczenie interesu instytucji publicznej na wypadek
wystąpienia niepożądanych skutków związanych z ewentualnym niedochowaniem warunków umowy przez
wykonawcę oraz dbałości o realizację zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.
Analiza stanu faktycznego, w którym znalazł się Zamawiający wskazuje, że wystąpiły wyjątkowe
(ponadstandardowe) okoliczności, których nie dało się wcześniej przewidzieć. Na skutek okoliczności
leżących po stronie wykonawcy zaistniała bowiem sytuacja, w której kontynuowanie realizacji zamówienia
przez wybranego wykonawcę stało się niemożliwe i niecelowe z uwagi na ryzyko nieukończenia inwestycji
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w terminie wynikającym z uchwały Rady Ministrów i zawartej na jej podstawie umowy z Ministrem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), a nawet nieukończenia jej przez wybranego wykonawcę w ogóle. To
z kolei rodziłoby realne niebezpieczeństwo niedotrzymania warunków ww. uchwały i zawartej w jej wyniku
umowy z MKiDN i byłoby sprzeczne z podstawowymi celami powołania i funkcjonowania Muzeum. Zgodnie
bowiem z Zarządzeniem nr 40 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie
utworzenia i nadania statutu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, przedmiotem działalności Muzeum
jest m.in. przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji mającej na celu stworzenie kompleksu muzealnego, w
zakresie wymienionym w Umowie z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia jako wspólnej
instytucji kultury Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Nadto, podkreślenia wymaga okoliczność, że Zamawiający nie mógł przewidzieć, że wybrany z należytą
starannością doświadczony wykonawca nie wywiąże się ze zobowiązań wynikających z zawartej przez strony
umowy. Wykonawca zamówienia został bowiem wybrany w przetargu ograniczonym, w którym Zamawiający
– z uwagi na skomplikowany charakter zamówienia - postawił wykonawcom wysokie wymagania, zarówno co
do warunków udziału w postępowaniu, jak i kryteriów oceny ofert. Ubiegający się o zamówienie wykonawcy
wykorzystali dostępne środki odwoławcze na każdym etapie postępowania, a co do prawidłowości wyboru
wykonawcy zamówienia, pozytywnie wypowiedziała się także Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) w wyroku z dnia
20 kwietnia 2015 r.
W związku z powyższym, decyzja Zamawiającego o odstąpieniu od umowy z wybranym wykonawcą była
decyzją uzasadnioną okolicznościami, a poprzedzoną szeregiem działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie
zaistniałej sytuacji, mobilizując wykonawcę do sprawnego oraz terminowego wykonywania powierzonych mu
w umowie obowiązków. Co równie istotne, decyzja o odstąpieniu od umowy została ostatecznie podjęta przez
Zamawiającego w czasie, który wciąż pozwala na realizację inwestycji w terminach wynikających z uchwały
Rady Ministrów, umowy z MKiDN oraz innych dokumentów programowych wiążących Muzeum. Jednakże
dochowanie tych terminów możliwe jest wyłącznie w sytuacji natychmiastowego podjęcia prac związanych z
wykonaniem zamówienia przez nowego wykonawcę.
W doktrynie prawa zamówień publicznych podkreśla się, iż z sytuacją, w której występuje „konieczność
natychmiastowego wykonania zamówienia” mamy do czynienia wówczas, gdy zamawiający zmuszony
jest udzielić zamówienia publicznego bez zbędnej zwłoki, a samo zamówienie winno być zrealizowane
natychmiastowo. Oznacza to, że między wystąpieniem określonego zdarzenia a realizacją zamówienia musi
występować adekwatny związek przyczynowy. Natychmiastowość wykonania zamówienia powinna być przy
tym podyktowana koniecznością zapobieżenia wystąpienia negatywnych konsekwencji spowodowanych
przez zaistnienie określonych okoliczności, przy czym na potrzeby badania okoliczności powodujących
natychmiastową konieczność wykonania zamówienia należy brać pod uwagę również względy związane z
ważnym interesem publicznym.
W zaistniałym stanie faktycznym okolicznością powodującą natychmiastową konieczność wykonania
zamówienia jest obowiązek realizacji omawianej inwestycji w terminie i na warunkach wynikających z uchwały
Rady Ministrów, umowy z MKiDN oraz pozostałych dokumentów programowych wiążących Muzeum, dla
realizacji których Muzeum zostało powołane. Zważyć zatem należy, iż uchwała Rady Ministrów przewiduje
zakończenie realizacji inwestycji w grudniu 2017 r., tak aby była ona gotowa na przeprowadzenie na jej terenie
obchodów 150-ej rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, która przypada na dzień 05.12.2017 r. i jest
zdarzeniem z samej swojej istoty niepowtarzalnym. Dodatkową okolicznością potwierdzającą konieczność pilnej
realizacji zadania jest fakt, iż jednym z istotnych elementów państwowych obchodów kolejnej wielkiej rocznicy
przypadającej w 2018 roku – tj. 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości – jest istnienie już w tym
czasie nowopowstałego kompleksu Muzeum.
Wywiązanie się przez Zamawiającego z obowiązku wykonania inwestycji w terminie ustalonym w uchwale Rady
Ministrów implikuje konieczność niezwłocznego rozpoczęcia prac mających na celu kontynuację projektowania
i wykonania prac związanych z budową kompleksu Muzeum. W przeciwnym wypadku zrealizowanie
inwestycji i jej oddanie w terminie wynikającym z ww. dokumentów oraz przeprowadzenie na jej terenie
uroczystości rocznicowych w ogóle nie będzie możliwe. To zaś oznaczałoby niewywiązanie się przez Muzeum
z nałożonych na nie obowiązków oraz nieosiągnięcie podstawowego celu, dla którego zostało powołane.
Należy dodatkowo zwrócić uwagę, że zagrożenie związane z możliwością utraty przez Zamawiającego
możliwości realizacji jego podstawowego celu jakim jest budowa Muzeum i otwarcie tego Muzeum w określonej
dacie wykracza poza zakres związany wyłącznie z realizacją samego przedmiotu zamówienia i ma poważne
niekorzystne konsekwencje dla interesu publicznego, w tym interesów gospodarczych Miasta Sulejówka i jego
mieszkańców. Zgodnie z przyjętymi założeniami, lokalizacja kompleksu Muzeum, które według przyjętych
szacunków odwiedzać będzie około 100 tysięcy osób rocznie, w osiemnastotysięcznym Sulejówku, daje
miastu olbrzymią szansę rozwoju również gospodarczego. Zwiększony ruch turystyczny z całą pewnością
wpłynie na rozwój sektora usług i zatrudnienia. Możliwość realnego utworzenia kompleksu Muzeum oraz jego
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oddania do dyspozycji zwiedzającym ma zatem także istotne znaczenie społeczne i gospodarcze. W celu
zapobieżenia wystąpienia negatywnych konsekwencji zaistniałej sytuacji, Muzeum jest wręcz zobligowane do
natychmiastowego udzielenia zamówienia nowemu wykonawcy.
W analizowanym stanie faktycznym istotna jest również okoliczność, że nie jest możliwe udzielenie zamówienia
na kontynuacje realizacji inwestycji w żadnym z pozostałych trybów udzielania zamówień publicznych
przewidzianych ustawą Pzp, a w szczególności w jednym z trybów przetargowych, z powodu braku możliwości
dochowania przewidzianych dla tych trybów minimalnych ustawowych terminów dotyczących m.in. czasu na
złożenie wniosku o dopuszczenie w postępowaniu, oceny ofert, ewentualnych postępowań odwoławczych,
nawet w przypadku skorzystania z możliwości skrócenia niektórych z tych terminów wynikających z
odpowiednich przepisów ustawy Pzp, w tym w przypadku zastosowania tzw. procedury uproszczonej, tj.
umożliwiającej skrócenie terminów na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
terminów składania ofert ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia. Należy bowiem mieć na
względzie, iż w każdym przypadku Zamawiający będzie zobligowany do zachowania podstawowych zasad
udzielania zamówień publicznych, w tym zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,
zapewnienia wykonawcom odpowiedniego terminu na zapoznanie się z dokumentacją i należyte przygotowanie
oferty oraz do uwzględnienia prawa wykonawców do skorzystania z procedur odwoławczych. Jedynie bowiem
należyte przygotowanie procedur przetargowych, w przypadku tak skomplikowanego zamówienia, może
rokować ich pozytywnym zakończeniem, tj. udzieleniem zamówienia wykonawcy, który daje gwarancję
należytego wykonania zamówienia, na warunkach i w terminie wynikającym z zawartej umowy.
Biorąc pod uwagę zakres prac niezbędnych do wykonania w analizowanym przypadku, specyfikę zamówienia
związaną z przejęciem części prac po dotychczasowym wykonawcy, jak również wartość zamówienia i
poziom jego skomplikowania, uzasadnione jest twierdzenie, że zachowanie jakiegokolwiek innego trybu
udzielenia zamówienia byłoby zbyt czasochłonne. Zważywszy, że czas niezbędny na samo przeprowadzenie
postępowania (nie licząc przygotowania dokumentacji niezbędnej do jego przeprowadzenia) wynosił pierwotnie
ok. 10 miesięcy, a szacowany przez Zamawiającego minimalny czas jego wykonania to ok 22 miesięcy,
niemożność dochowania terminu realizacji inwestycji określonego w uchwale Rady Ministrów oraz organizacji
na terenie Muzeum 150-ej rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego w przypadku wyboru innego trybu
udzielenia zamówienia staje się oczywista i stawia pod znakiem zapytania celowość samej inwestycji.
Dodatkową okolicznością uwzględniona przez Zamawiającego jest fakt, iż odstąpienie od umowy z
dotychczasowym wykonawcą kompleksu Muzeum nie pozostaje bez wpływu na inne umowy związane z
realizacją inwestycji, a w szczególności na umowę w przedmiocie sprawowania nadzoru inwestorskiego
zawartą z firmą OVE ARUP & Partners International Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w
Warszawie. Świadczenie przez tego wykonawcę swoich usług w czasie trwania procedury wyboru nowego
wykonawcy kompleksu Muzeum jest bezprzedmiotowe i kosztogenne dla Zamawiającego, zobowiązanego
do oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi. Umowa ta przewiduje wprawdzie możliwość jej
czasowego zawieszenia – na okres maksymalnie 3 miesięcy (z której to możliwości Zamawiający skorzystał
począwszy od dnia 01.01.2016 r.), lecz jest to okres z całą pewnością niewystarczający do przeprowadzenia
procedury udzielenia nowego zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie kompleksu Muzeum.
Podobnie wybór nowego wykonawcy kompleksu Muzeum w jednym z podstawowych trybów udzielania
zamówień publicznych nie pozostawałby bez wpływu na wykonanie wystawy stałej Muzeum, co nie może się
rozpocząć przed oddaniem budynku Muzeum do użytkowania. Oczywistym jest zatem, że każde przesunięcie
terminu wykonania budynku Muzeum automatycznie odsuwa w czasie termin wykonania wystawy. W tej sytuacji
wybór trybu zamówienia z wolnej ręki staje się koniecznością niewynikającą ze stanowiska Zamawiającego,
lecz z przyczyn obiektywnych, uzasadnionych wymaganiami i przebiegiem procesu projektowania, technologią
prowadzenia robót budowlanych oraz obowiązkiem dotrzymania terminu wykonania określonego w uchwale
Rady Ministrów.
Reasumując, przeprowadzona ocena stanu faktycznego i prawnego, w tym w szczególności okoliczności
przeprowadzenia pierwotnego postępowania przetargowego zakończonego podpisaniem umowy, określonych
w ustawie Pzp przesłanek zastosowania trybu z wolnej ręki, jak również ważnego interesu publicznego
przemawia za uznaniem, że wybór wykonawcy zamówienia na „kontynuację projektowania i wykonania robót
budowlanych dla zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego (WPR)
pn. „BUDOWA KOMPLEKSU MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO w SULEJÓWKU” przyjętego w uchwale nr
169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. z późn. zm.” jest uzasadniony.
Dokonując wyboru wykonawcy, który zostanie zaproszony do negocjacji w trybie z wolnej ręki, Zamawiający
miał przede wszystkim na względzie skomplikowany charakter i specyfikę zamówienia wymagające dużego
doświadczenia wykonawcy, w tym nie tylko w zakresie wykonywania robót budowlanych, ale również w
zakresie projektowania z wykorzystaniem modelu BIM oraz optymalizacji rozwiązań energetycznych w sposób
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zapewniający osiągnięcie założonych przez Zamawiającego parametrów efektywności energetycznej budynku
Muzeum, jak również konieczność natychmiastowego przystąpienia do realizacji zamówienia po zawarciu
umowy i zachowania napiętego terminu jego realizacji, a przy tym kierował się ogólnymi zasadami udzielania
zamówień publicznych. W konsekwencji, Zamawiający dokonał wyboru firmy Porr Polska Construction S.A.
z siedzibą w Warszawie (poprzednio: Porr (Polska) S.A. z siedzibą Warszawie), która swoje kompetencje do
wykonania tego zamówienia (tj. wiedzę i doświadczenie, dysponowanie odpowiednim potencjałem kadrowym,
zdolnością ekonomiczną i finansową) potwierdziła już w pierwotnym postępowaniu. Przedstawione wówczas
przez wykonawcę Porr dokumenty - niezakwestionowane przez pozostałych oferentów ani KIO potwierdzały, że
wykonawca ten będzie zdolny do wykonania zamówienia. Jednocześnie oferty wykonawcy Porr i wykonawcy,
którego oferta została pierwotnie wybrana do wykonania zamówienia w ramach pozacenowych kryteriów
oceny ofert, których łączna waga w przetargu wynosiła 54 % - zostały ocenione niemal identycznie: w ramach
kryteriów termin wykonania i jakość rozwiązania obie firmy uzyskały taką samą liczbę punktów, zaś w kryterium
efektywność energetyczna różnica punktowa między tymi ofertami wyniosła zaledwie 0,08 punktu, wobec czego
z powodzeniem można twierdzić, że w ramach tego kluczowego kryterium (waga 46%) firma Porr zaoferowała
rozwiązanie nie gorsze, aniżeli wybrany wówczas wykonawca. Dla porównania – punktacja oferty wykonawcy
uplasowanego na trzecim miejscu w przetargu w ramach tego kryterium była już niższa o 8,85 punktu. Nadto
podkreślenia wymaga fakt, że zaoferowane przez wykonawców w przetargu parametry energetyczne zostały
zweryfikowane na podstawie przygotowanych przez nich raportów z modelowania energetycznego, którymi
Zamawiający dysponuje. Fakt, iż wykonawca Porr brał udział w poprzednim postępowaniu, zapoznał się z
dokumentacją oraz – co niezwykle istotne – przygotował wymagany wówczas raport energetyczny – pozwala
przyjąć, że wykonawca ten będzie zdolny natychmiast przystąpić do wykonania zamówienia, co jest warunkiem
sine qua non dotrzymania terminu zakończenia inwestycji. Skierowanie zaproszenia do wykonawcy Porr
pozwala na założenie, że Zamawiający w efekcie udzielenia zamówienia uzyska wymaganą jakość i parametry
energetyczne budynku Muzeum oraz zrealizuje inwestycję w terminie określonym w uchwale Rady Ministrów,
zaś zamówienie zostanie wykonane przez wykonawcę, którego wiedza, doświadczenie, potencjał kadrowy
oraz ekonomiczno-finansowy zostały szczegółowo i pozytywnie zweryfikowane – w tym przez KIO - zgodnie z
wymaganiami ustawy Pzp dla postępowania przetargowego.

VI.3) Procedury odwoławcze 

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 

Oficjalna nazwa   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy 
ul. Postępu 17a

Miejscowość  Warszawa Kod pocztowy  02-676

Państwo  Polska (PL) Tel.  +48 224587801

E-mail  odwolania@uzp.gov.pl Faks  +48 224587800

Adres internetowy URL  http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne   (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa  _____

Adres pocztowy 
_____

Miejscowość  _____ Kod pocztowy  _____

Państwo  _____ Tel.  _____

E-mail  _____ Faks  _____

Adres internetowy  URL  _____

VI.3.2) Składanie odwołań    (proszę wypełnić pkt VI.3.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.3.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w
terminie w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
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jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni– jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
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VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 

Oficjalna nazwa   Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy 
ul. Postępu 17a

Miejscowość  Warszawa Kod pocztowy02-676

Państwo  Polska (PL) Tel.  +48 224587801

E-mail  odwolania@uzp.gov.pl Faks  +48 224587800

Adres internetowy  URL  http://www.uzp.gov.pl

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/05/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-066752
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I.0) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca:
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

 
--------------------  (Wykorzystać sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne)  --------------------
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Załącznik C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2004/18/WE

 

Kategoria nr [1] Przedmiot
1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5 Usługi telekomunikacyjne

6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej

11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe

14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7] Przedmiot
17 Usługi hotelarskie i restauracyjne

18 Usługi transportu kolejowego

19 Usługi transportu wodnego

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21 Usługi prawnicze

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe  [9]

27 Inne usługi

  

  
1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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Załącznik D1 – Zamówienia ogólne
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia

o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE)
Dyrektywa 2004/18/WE

Poniżej proszę podać uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Uzasadnienie to musi być zgodne z wymogami dyrektywy 2004/18/
WE.

(W rozumieniu przepisów dyrektywy 89/665/EWG dotyczącej środków odwoławczych termin wniesienia
odwołania, o którym mowa w art. 2f ust. 1 lit. a) tiret pierwsze tej dyrektywy, może zostać skrócony, jeżeli
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zawiera uzasadnienie decyzji instytucji zamawiającej o udzieleniu
zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Aby
skorzystać z możliwości skrócenia terminu, proszę poniżej zaznaczyć właściwe pole (pola) oraz udostępnić
dodatkowe informacje.)

1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Brak ofert lub brak odpowiednich ofert w odpowiedzi na:

procedura otwarta,
procedurę ograniczoną.

Produkty będące przedmiotem zamówienia są wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych,
eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie. (wyłącznie
dla dostaw)

Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z
przyczyn:

technicznych,
artystycznych,
związanych z ochroną wyłącznych praw.

Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca
nie mogła przewidzieć oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie.

Dodatkowe roboty budowlane/dostawy/usługi są zamawiane zgodnie z warunkami ściśle określonymi w
dyrektywie.

Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z
warunkami ściśle określonymi w dyrektywie.

Zamówienie na usługi udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców przeprowadzonego konkursu.

Dostawy towarów notowanych i nabywanych na giełdzie towarowej.

Nabycie dostaw na szczególnie korzystnych warunkach:
od dostawcy, który ostatecznie likwiduje swoją działalność,
od syndyków masy upadłościowej lub likwidatorów, umowa z wierzycielami lub podobna procedura.

Wszystkie oferty przedłożone w odpowiedzi na procedurę otwartą, procedurę ograniczoną lub dialog
konkurencyjny były nieprawidłowe lub niemożliwe do przyjęcia. Do procedury negocjacyjnej zostali dopuszczeni
wyłącznie oferenci, którzy spełnili kryteria kwalifikacji podmiotowej.

2) Inne uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U..
UE

Przedmiotem zamówienia są usługi wymienione w załączniku IIB do dyrektywy.
Zamówienie nie wchodzi w zakres stosowania dyrektywy.

Aby skorzystać ze wspomnianej wyżej możliwości skrócenia terminu, oprócz zaznaczenia odpowiedniego pola
(odpowiednich pól) powyżej, proszę w jasny i wyczerpujący sposób wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia
bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jest zgodne z
przepisami, podając przy tym odpowiednie fakty i, w stosownych przypadkach, konkluzje prawne zgodnie z
dyrektywą 2004/18/WE: (maksymalnie 500 słów)

treść uzasadnienia znajduje się w sekcji VI.2) Informacje dodatkowe
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