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PL-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie budynków 

2009/S 21-029810 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Roboty budowlane 

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA 

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:   

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, Do wiadomości Paweł Wójcik, PL-00-834 
Warszawa. Tel.  +48 224328563. E-mail pzp@parp.gov.pl. Faks  +48 224328620. 

Adresy internetowe: 

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.parp.gov.pl. 

Więcej informacji moŜna uzyskać pod adresem: jak podano wyŜej dla punktu kontaktowego. 

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz 
Dynamicznego Systemu Zakupów) moŜna uzyskać pod adresem: jak podano wyŜej dla punktu 
kontaktowego. 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleŜy przesyłać na adres: jak podano 
wyŜej dla punktu kontaktowego. 

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJ ĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY 
DZIAŁALNO ŚCI:   
Inne: Agencja działająca na podstawie ustawy o utworzeniu PARP.  
Ogólne usługi publiczne.  
Sprawy gospodarcze i finansowe.  
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:  
Wybudowanie, konserwacja i serwis oraz demontaŜ zgodnie z wymaganiami postawionymi przez 
zamawiającego Pawilonu Polski na Wystawie EXPO 2010 w Shanghaju w Chinach.  
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia 
usług:  
Roboty budowlane.  
Wykonanie, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego, odpowiadającego wymogom określonym 
przez instytucję zamawiającą.  
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Chińska Republika Ludowa, Szanghaj.  
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:  



Zamówienia publicznego.  
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:  
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):  
1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności (podano tylko kluczowe obowiązki): 1) przejęcie lub 
udział w przejęciu od Organizatora Wystawy EXPO 2010 Szanghaj, w imieniu zamawiającego, po otrzymaniu 
stosownych pełnomocnictw, działki pod budowę Pawilonu Polski; 2) zbadanie terenu przydzielonej działki w 
celu zebrania informacji nt. środowiska oraz warunków budowy, badania geosozologiczne i geotechniczne; 3) 
analizę rozwiązań projektowych zawartych w posiadanej przez zamawiającego dokumentacji projektowej i 
specyfikacjach technicznych, zidentyfikowanie wszystkich rozbieŜności z dokumentami opisującymi 
wymagania Organizatora Wystawy EXPO 2010 Szanghaj; 4) doprowadzenie, przy zapewnieniu zachowania 
autorskich praw osobistych autorów dokumentacji projektowej, do zgodności dokumentacji projektowej 
Pawilonu Polski, w tym w szczególności przyjętych w niej rozwiązań technicznych i materiałowych z 
dokumentami opisującymi wymagania Organizatora Wystawy EXPO 2010 Szanghaj; 5) po uzyskaniu 
zezwolenia na budowę: wybudowanie Pawilonu, zagospodarowanie Pawilonu i zagospodarowanie terenu 
wokół Pawilonu oraz uzyskanie zezwolenia na uŜytkowanie; 6) zapewnienie serwisu i konserwacji Pawilonu 
wraz z zapewnieniem koniecznych części zamiennych w czasie trwania całej Wystawy; 7) ubezpieczenie 
Pawilonu na czas budowy i okres uŜytkowania, z cesją praw na rzecz zamawiającego, na wartość nie mniejszą 
niŜ wartość budowy Pawilonu wynikająca ze złoŜonej oferty; 8) opracowanie projektu demontaŜu, demontaŜ 
Pawilonu i usunięcie pozostałości i śmieci po nim zgodnie z wymaganiami Organizatora Wystawy EXPO 2010 
Szanghaj, lub alternatywnie sprzedaŜ Pawilonu przez zamawiającego; 9) przekazanie zamawiającemu 
sprawozdania wraz z dokumentacją powykonawczą i fotograficzną z realizacji przedmiotu zamówienia celem 
archiwizacji dokumentacji budowy, uŜytkowania i demontaŜu Pawilonu; 10) realizacja przedmiotu zamówienia 
za cenę ryczałtową zgodnie z Warunkami Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem – wydanie 
pierwsze FIDIC 1999. 2. Zalecane przez Organizatora Wystawy EXPO 2010 Szanghaj terminy wykonania 
przedmiotu zamówienia: 1) wybudowanie Pawilonu Polski wraz z odbiorami do dnia 30.10.2009 r. i uzyskanie 
pozwolenia na uŜytkowanie do dnia 30.11.2009 r.; 2) konserwacja i serwis Pawilonu Polski – do 30.10.2010 r., 
3) demontaŜ Pawilonu Polski i termin zwrotu działki Organizatorom Wystawy EXPO 2010 Szanghaj w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 1.5.2011 r. Pozostałe informacje uszczegółowiające opis przedmiotu 
zamówienia znajdują się w Opisie potrzeb i wymagań zamawiającego, o którym mowa w sekcji IV.3.3) 
niniejszego ogłoszenia.  
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

45210000, 45110000, 71000000, 50000000. 

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):  
Tak.  
II.1.8) Podział na części:  
Nie.  
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:  
Nie.  
II.2) WIELKO ŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA   
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:  
Budynek Pawilonu Polski na Wystawę Światową EXPO 2010 w Szanghaju w Chinach jest zlokalizowany na 
działce oznaczonej nr C09-07 przy ul. Bei Huan na terenie Wystawy Światowej EXPO 2010. Pawilon jest 
obiektem tymczasowym, wystawowym, który zostanie wybudowany na okres trwania Wystawy, tj. od 1 maja 
do 31.10.2010 i rozebrany po jej zakończeniu (do maja 2011). Projektowany obiekt to budynek wolnostojący, 
niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny zaprojektowany na rzucie zbliŜonym do prostokąta 70,80 x 35,50 m. 
Wysokość budynku mierzona pomiędzy poziomem wejścia i najwyŜszym poziomem dachu wynosi 19,80 m. 
Działka inwestycyjna nr C09-07 połoŜona jest na terenie Wystawy EXPO 2010 w Szanghaju przy ul. Bei Huan. 
Ma kształt prostokąta o boku 40x80 m, pow. 3 200 m². Dostępna komunikacyjnie do ul. Bei Huan - wzdłuŜ 
krótszego boku. Teren niezabudowany, plaski, niezagospodarowany zielenią, znajduje się w zasięgu sieci 
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej. Projektowane zagospodarowanie działki Budynek 
usytuowano w południowej części działki, prostopadle do projektowanego przez Organizatora Wystawy 
ogólnodostępnego placu. Wypełnia on praktycznie cały teren. Powierzchnia placu wykończona zostanie 



drewnianą posadzką typu dek, wokół działki zaprojektowano drenaŜ Ŝwirowy stanowiący tzw. odwodnienie 
liniowe wód opadowych zarówno z części budynku, jak i tarasu oraz terenu wokół budynku. Konstrukcja 
Pawilonu stalowo-betonowa. Powierzchnia terenu planowanej inwestycji – 3 200, 0 m²; Kubatura - ok. 17 500 
m³, Powierzchnia całkowita obiektu – ca. 2 700, 0 m². Pozostałe informacje znajdują się w Opisie potrzeb i 
wymagań zamawiającego, o którym mowa w sekcji IV.3.3) niniejszego ogłoszenia.  
II.2.2) Opcje:  
Nie.  
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:   
Okres w miesiącach: 23 (od udzielenia zmówienia):  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA   
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:  
Wadium – 350 000,00 PLN. Zamawiający ustala zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zawartej w 
wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej (z podatkiem 
VAT) podanej w ofercie.  
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:  
Płatności częściowe za wykonane etapy robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.  
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:  
Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:  
Tak.  
1. Zapewnienie do pełnienia, w szczególności: funkcji projektantów, kierowników budowy i robót 
budowlanych i demontaŜowych, konserwatorów i serwisantów osób posiadających odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe wymagane przez prawo chińskie a w szczególności na terenie Wystawy Światowej EXPO 2010 w 
Szanghaju, 2. zapewnienie do wykonania, w szczególności: prac projektowych, robót budowlanych i 
rozbiórkowych, dekoratorskich, instalatorskich, usług serwisowych i konserwatorskich, a takŜe dostawców 
materiałów wykonawców posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe i zezwolenie na działalność 
handlową na terenie Chin a w szczególności na terenie Wystawy Światowej EXPO 2010 w Szanghaju.  
III.2) WARUNKI UDZIAŁU   
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub 
handlowego:  
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A) Wykonawca musi posiadać 
stosowne uprawnienia do prowadzenia prac projektowych i budowlanych na terenie Chińskiej Republiki 
Ludowej, w tym w szczególności na terenie Wystawy Światowej Expo 2010 w Szanghaju oraz nie podlegać 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 uPzp. W celu potwierdzenia spełniania warunku niewykluczenia z 
postępowania, wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w dialogu 
konkurencyjnym następujące dokumenty: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym (w przypadku wspólnego 
ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców, we wniosku wskazane dokumenty muszą być 
złoŜone dla kaŜdego z nich). 2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 
ubezpieczenie ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku o 
dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 



zamówienia przez kilku wykonawców, we wniosku wskazane dokumenty muszą być złoŜone dla kaŜdego z 
nich). 3) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŜne zaświadczenie właściwego 
organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 
- 8 Pzp, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie 
do udziału w dialogu konkurencyjnym (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez 
kilku wykonawców, we wniosku wskazane dokumenty muszą być złoŜone dla kaŜdego z nich). 4)Aktualną 
informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawioną nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu 
konkurencyjnym (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców, 
we wniosku wskazane dokumenty muszą być złoŜone dla kaŜdego z nich). 5) Rekomendację Biura 
Technicznego Organizatora Expo 2010 w Szanghaju (Shanghai Expo Project and Construction Department) 
oraz 6) oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 uPzp i o nie 
podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 uPzp B) Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 19.5.2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 605 ze zm.) w sprawie rodzajów dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich 
moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy: 1) jeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyŜej w pkt A)1), A)2) i A).4), 
składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, dokument winien 
być wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed terminem składania wniosku o dopuszczenie do udziału w 
dialogu konkurencyjnym; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, dokument winien być wystawiony 
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed terminem składania wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu 
konkurencyjnym; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, dokument winien być 
wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed terminem składania wniosku o dopuszczenie do udziału w 
dialogu konkurencyjnym; d) natomiast, zamiast dokumentu wymienionego w pkt A)3) – składa zaświadczenie 
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia lub zamieszkania osoby, której 
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp. Zaświadczenie powinno być 
wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału 
w dialogu konkurencyjnym. 2) JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt B)1) zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia 
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wymagania dotyczące 
terminów wystawienia dokumentu, stosuje się odpowiednio jak dla dokumentów, o których mowa w pkt B)1). 
3) Wszystkie dokumenty złoŜone w języku obcym winny być złoŜone wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez wykonawcę. 4) Dokumenty mogą być złoŜone w formie oryginału lub kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Pełnomocnictwa: C). 1. Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 
1655 ze zm.) Pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie naleŜy dołączyć do 
wniosku. 2. W przypadku podpisania wniosku lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, 
przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym, do wniosku naleŜy dołączyć pełnomocnictwo dla 
tej osoby. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za 
zgodność z oryginałem.  
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:  

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Informacja z banku lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej w którym wykonawca posiada rachunek bankowy 
potwierdzającą wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niŜ 
10 000 000,00 PLN. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 
składania wniosków. 2) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe 



wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 
nie mniejszą niŜ 30 000 000,00 PLN. 3) W przypadku wniosku składanego przez wykonawców wspólnie 
dokumenty wymienione w pkt 1 - 2 składa jeden lub ci z wykonawców, którzy potwierdzają spełnienie 
postawionego minimalnego warunku. W przypadku złoŜenia przez wykonawców dokumentów zawierających 
dane w innych walutach niŜ polski złoty, zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano 
warunki finansowo-ekonomiczne przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w 
dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Średnie kursy walut 
dostępne są pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm. 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca musi znajdować się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia, tj. musi spełniać następujące 
warunki: 1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 10 000 000,00 PLN. 2. 
Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą 
niŜ 30 000 000,00 PLN.  
III.2.3) Zdolność techniczna:  
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykaz zrealizowanych w 
okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania robót budowlanych odpowiadających 
postawionemu minimum, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich 
wartości, wydajności oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te zostały 
wykonane naleŜycie. 2. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia (naleŜy sporządzić i złoŜyć 
we wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu opis doświadczenia zawodowego wskazanej osoby 
potwierdzający spełnienie minimalnego warunku dotyczącego jej kwalifikacji); JeŜeli w wykazie wykonawca 
wskaŜe osoby, którymi będzie dysponował to składa takŜe pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. W przypadku oferty składanej przez wykonawców 
wspólnie wymienione w pkt 1 i 2 dokumenty mogą być złoŜone łącznie.  
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i 
doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego 
zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do 
wykonania zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: 1. wymagane jest 
posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie: w okresie pięciu lat przed dniem wszczęcie 
postępowania - zaprojektowania i wykonania robót budowlanych lub wykonania robót budowlanych lub 
zorganizowania z odpowiedzialnością za rezultat procesu budowlanego dla wykonania budynku uŜyteczności 
publicznej, hal wystawowych, handlowych lub sportowych o kubaturze nie mniejszej niŜ 15 000 m³ i wartości 
minimum 30 000 000 PLN brutto kaŜde- co najmniej 2 takie zamówienia w badanym okresie; 2. wymagane jest 
aby wykonawca dysponował kadrą posiadającą kwalifikację niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i 
wykazał w złoŜonym wniosku, ze posiada osoby do pełnienia poniŜszych funkcji: 1) Kierownik Projektu - 
wskazana osoba powinna posiadać następujące kwalifikacje - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na 
stanowisku kierownika, menagera, rezydenta, inŜyniera kontraktu w tym doświadczenie na takim stanowisku 
przy realizacji minimum 2 zamówień podobnych do zamówienia określonego jako minimalny warunek w 
zakresie doświadczenia wykonawcy w tym co najmniej 1 zamówienie realizowane w reŜimie Warunków 
Kontraktowych FIDIC; 2) Z-ca Kierownika Projektu - wskazana osoba powinna posiadać następujące 
kwalifikacje - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, na stanowisku kierownika, menagera, rezydenta, 
inŜyniera kontraktu lub ich zastępcy, w tym doświadczenie na takim stanowisku przy realizacji minimum 2 
zamówień podobnych do zamówienia określonego jako minimalny warunek w zakresie doświadczenia 
wykonawcy.  
III.2.4) Zamówienia zastrzeŜone:  
Nie.  
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIE Ń NA USŁUGI   
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeŜone jest dla określonego zawodu:  
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za 
wykonanie usługi:  

SEKCJA IV: PROCEDURA 



IV.1) RODZAJ PROCEDURY  
IV.1.1) Rodzaj procedury:  
Dialog konkurencyjny.  
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:  
Przewidywana liczba wykonawców 5  
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: W przypadku, gdy liczba wykonawców, którzy 
spełnią postawione warunki będzie większa niŜ 5, zamawiający zastosuje dodatkową kwalifikację w postaci 
przyznania wykonawcom po 1 pkt za kaŜde dodatkowo wykonane ponad minimum kwalifikacyjne zamówienie 
polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych lub wykonaniu robót budowlanych lub 
zorganizowaniu procesu budowlanego dla wykonania budynku uŜyteczności publicznej, hal wystawowych, 
handlowych lub sportowych o kubaturze nie mniejszej niŜ 15 000 m³ i wartości minimum 30 000 000 PLN 
brutto kaŜde, określonego w sekcji III.2.3 pkt 1 potwierdzone dokumentami świadczącymi o naleŜytym 
wykonaniu wskazanego zamówienia i zaprosi do składania ofert tych wykonawców, którzy otrzymali 
najwyŜszą ocenę za spełnienie dodatkowego warunku. W przypadku, gdy na miejscu piątym listy będzie więcej 
niŜ jeden Wykonawca z taką samą liczbą punktów o pozycji na miejscy 5 decydować będzie łączna wartość 
wykonanych zamówień.  
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:  
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub 
negocjowanych ofert nie.  
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA   
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:  
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniŜej:  
1. cena. Waga: 80.  
2. koncepcja realizacji zamówienia. Waga: 20.  
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:  
Nie.  
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE   
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:  
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:  
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:  
Dokumenty odpłatne: nie.  
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
5.3.2009 - 10:00.  
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:  
IV.3.6) Język(i), w których moŜna sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu:  
Polski.  
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:  
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:   

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJ ĄCYM SIĘ:  
Nie.  
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW 
WSPÓLNOTOWYCH:   
Nie.  
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:   

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 60a ustawy Prawo zamównień publicznych z dnia 29.1.2004r. 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.). Wykonawca powinien złoŜyć wniosek wraz z oświadczeniami i 
dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu wzamkniętym opakowaniu, 
opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy i Zamawiającego oraz następującąinformacją: „Wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu” „Wybudowanie, konserwacja i serwis oraz demontaŜ zgodnie z 



wymaganiami postawionymi przez zamawiającego Pawilonu Polski na Wystawie EXPO 2010 w Szanghaju w 
Chinach”. „Nie otwierać przed wyznaczonym terminem otwarcia wniosków”. Wzór wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu zamieszczono na stronie http://bip.parp.gov.pl. Dokument opisujący potrzeby i 
wymagania zamawiającego umoŜliwiający przygotowanie się wykonawców do dialogu moŜna uzyskać ze 
strony internetowej zamawiającego http://bip.parp.gov.pl. 

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE   
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:  

Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl. Tel.  +48 
224587777. URL: www.uzp.gov.pl. Faks  +48 224587700. 

VI.4.2) Składanie odwołań:  
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Protest 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. Protest uwaŜa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do 
zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią. Protest dotyczący treści ogłoszenia wnosi 
się w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej od 
rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od 
dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując 
kopię treści odwołania zamawiającemu. ZłoŜenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest 
równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.  
VI.4.3) Źródło, gdzie moŜna uzyskać informacje na temat składania odwołań:  

Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl. Tel.  +48 
224587777. URL: www.uzp.gov.pl. Faks  +48 224587700. 

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:   
30.1.2009.  
 


