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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:238716-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe
2016/S 132-238716

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Niniejsze ogłoszenie objęte jest przepisami: dyrektywy 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
Osoba do kontaktów: Michał Durski
01-015 Warszawa
Polska
Tel.:  +48 225973042
Faks:  +48 225973186
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: http://www.krrit.gov.pl/

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: media

1.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów
zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Świadczenie usług w zakresie obsługi biurowej oraz infolinii – zamówienie uzupełniające.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi

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

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi biurowej oraz infolinii w ramach bieżących
potrzeb Biura KRRiT.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79500000, 79551000, 79521000, 79999100, 79610000, 79995200

II.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

http://www.krrit.gov.pl/
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II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej (w przypadkach wymienionych w sekcji 2 w załącznikach D1, D2 lub D3, w zależności od
przypadku)
Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE
zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z
warunkami ściśle określonymi w dyrektywie: tak
Szczegółowe uzasadnienie faktyczne i prawne zawarte jest w Sekcji VI pkt 2 „Informacje dodatkowe”.

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający
ZP/5/GDB/2016

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

V.2) Informacje o ofertach

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Work Temps Elżbieta Baran
ul. Grażyny 15 lok. 201
02-548 Warszawa
Polska

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

VI.2) Informacje dodatkowe:
Zamawiający, działając na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz.U. 2015 poz. 2164) – zwanej dalej „ustawą Pzp” – zawiadamia o wszczęciu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie obsługi biurowej oraz infolinii –
zamówienie uzupełniające (postępowanie nr ZP/5/GDB/2016) w trybie zamówienia z wolnej ręki, określonym w
art. 66 ustawy Pzp.
Zamawiający informuje, że:
— podstawą prawną udzielenia zamówienia jest art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
— wartość zamówienia wynosi: 797 088 PLN, tj. równowartość 190 923,85 EUR,
— zamierza udzielić zamówienia wykonawcy Work Temps Elżbieta Baran, z siedzibą ul. Grażyny 15 lok. 201,
02-548 Warszawa – zwanego dalej „wykonawcą Work Temps”,



Dz.U./S S132
12/07/2016
238716-2016-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex
ante - Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji

3 / 5

12/07/2016 S132
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex
ante - Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 5

— postępowanie zostało wszczęte w dniu 7.7.2016 poprzez przekazanie wykonawcy Work Temps zaproszenia
do negocjacji.
I. Uzasadnienie prawne
1. Zgodnie z art. 67 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi (co
ma miejsce w stanie faktycznym, którego dotyczy niniejsze zawiadomienie), zamawiający, po wszczęciu
postępowania, może przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy,
zawierające m. in. uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki.
2. Zamawiający wszczął przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, który
stanowi, że możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki zachodzi w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od
udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień
uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie
przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o
zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
II. Uzasadnienie faktyczne
1. W dniu 23.5.2015 Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego, na „Świadczenie usług w zakresie obsługi biurowej oraz infolinii” (postępowanie
znak ZP/2/GDB/2015), poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego
ogłoszenia o zamówieniu w treści zgodnej z opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszeniem nr 2015/S 099-180275 z 23.5.2015.
Postanowieniami Sekcji VI.3 pkt 2 ogłoszenia o zamówieniu oraz zapisami pkt 4.8 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia – dalej: „SIWZ” – Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień
uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 50 % wartości zamówienia
podstawowego. Informacja w tym zakresie zawarta jest również w pkt. 2.2 protokołu ZP postępowania
przetargowego, w którym podano, iż wartość zamówienia ustalono na kwotę 2 754 259,20 PLN wskazując
jednocześnie, iż na tę wartość składają się: wartość zamówienia podstawowego w kwocie 1 836 172,80 PLN
oraz wartość przewidywanych zamówień uzupełniających w kwocie 918 086,40 PLN.
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano najkorzystniejszą ofertę i w dniu 29.7.2015
zawarto umowę z wykonawcą Work Temps
2. W dniu 2.5.2016 Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie
usług w zakresie obsługi biurowej – zamówienie uzupełniające” (oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2016), w
trybie zamówienia z wolnej ręki, jako zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego, którym było
zamówienie wskazane w pkt 1 powyżej. Wartość ww. zamówienia uzupełniającego Zamawiający ustalił na
kwotę 114 912 PLN bez podatku VAT. W wyniku przeprowadzonych negocjacji, Zamawiający udzielił w dniu
12.5.2016 zamówienia uzupełniającego wykonawcy Work Temps na kwotę 99 973,44 PLN bez podatku VAT, tj.
122 967,33 PLN z podatkiem VAT.
3. Przedmiotem zarówno zamówienia podstawowego, jak i niniejszego, zamówienia uzupełniającego są usługi
w zakresie obsługi biurowej oraz infolinii w zakresie i na zasadach identycznych, jak określone w umowie dla
zamówienia podstawowego z 29.7.2015.
W związku z powyższym należy stwierdzić, że przedmiotowe zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu
tego samego rodzaju zamówień i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
III. Podsumowanie

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:180275-2015:TEXT:PL:HTML
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W opisanym stanie rzeczy, stwierdzić należy, iż Zamawiający uprawniony jest do udzielenia zamówienia na
„świadczenie usług w zakresie obsługi biurowej oraz infolinii – zamówienie uzupełniające”, w trybie z wolnej ręki
na rzecz wykonawcy Work Temps, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, ze względu na następujące
przyczyny:
zamówienie podstawowe [„Świadczenie usług w zakresie obsługi biurowej oraz infolinii” (postępowanie znak
ZP/2/GDB/2015)] zostało udzielone w dniu 29 lipca 2015 r., natomiast udzielenie przedmiotowego zamówienia
planuje się w lipcu 2016 r. W tym stanie rzeczy zamówienie uzupełniające zostałoby udzielone w okresie nie
dłuższym niż 3 lata od momentu udzielenia zamówienia podstawowego,
zamówienie uzupełniające udzielone będzie dotychczasowemu Wykonawcy usług,
wartość zamówienia uzupełniającego w kwocie 797 088 PLN stanowi 43,41 % wartości zamówienia
podstawowego,
łączna wartość szacunkowa zamówień uzupełniających, tj. udzielonego zamówienia znak ZP/2/GDB/2016 oraz
zamówienia objętego niniejszym zawiadomieniem, wynosi 912 000 PLN, co stanowi łącznie 49,67 % wartości
zamówienia podstawowego, wobec czego łączna wartość szacunkowa zamówień uzupełniających mieści się w
przewidzianej w postępowaniu dla zamówienia podstawowego wartości zamówień uzupełniających,
zamówienie uzupełniające będzie polegało na powtórzeniu usług tego samego rodzaju co w przypadku
zamówienia podstawowego,
zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego,
zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ do wysokości 50 %
wartości zamówienia podstawowego,
zamówienie uzupełniające jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań 1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach
określonych w Dziale VI ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej
lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środkami ochrony prawnej są: odwołanie oraz skarga do sądu.
3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180 -198 ustawy Pzp.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a – 198g ustawy Pzp.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska

http://www.uzp.gov.pl
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Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
7.7.2016

http://www.uzp.gov.pl

