
Ogłoszenie nr 510251252-N-2019 z dnia 21-11-2019 r.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Opracowanie dokumentacji projektowej zadania
inwestycyjnego Stacja Badawcza i Ośrodek Dydaktyczno-Szkoleniowy Jeździectwa i Hipoterapii

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 611802-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 18960000000000, ul. ul.
Akademicka  13, 20-950  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 4456603, 4456073,
e-mail zamowienia@up.lublin.pl, faks 81 4456730.
Adres strony internetowej (url): https://up.lublin.pl/zamowienia

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego Stacja Badawcza i Ośrodek
Dydaktyczno-Szkoleniowy Jeździectwa i Hipoterapii

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
EZ-p/PNO/43/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej zadania
inwestycyjnego Stacja Badawcza i Ośrodek Dydaktyczno-Szkoleniowy Jeździectwa i
Hipoterapii. 2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej koncepcji
architektoniczno-budowlanej oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
wielobranżowej, złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, złożenie
wymaganych dokumentów i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia i/lub raportu oddziaływania na środowisko
oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/62ac826f-91cd-40dc-932e-878...

1 z 3 2019-11-21, 08:37



wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia,
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia będzie służył Zamawiającemu
w przyszłości jako opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane i winien zostać wykonany
przez Wykonawcę ze szczególnym uwzględnieniem zapisów zawartych w art. 29 ust. 1, 2,3 oraz
art. 30, 31 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca we wszystkich opracowaniach
składających się na przedmiot zamówienia określił właściwości urządzeń i materiałów z
uwzględnieniem art. 29 i zgodnie z wymaganiami art. 30, 31 ustawy Prawo zamówień

publicznych z dnia 29.01.2004 r. oraz z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisując
w dokumentacji projektowej proponowane materiały i urządzenia stosował jedynie parametry
techniczne, nie podając znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń lub
materiałów. 5. Wymagany minimalny termin gwarancji jakości na dokumentację projektową
wynosi 36 miesięcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV:  71000000-8

Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 71221000-3, 71242000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Niniejsze postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp w
związku z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp oraz w związku z art. 7 ust 1 ustawy Pzp. Uzasadnienie
Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie
dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego Stacja Badawcza i Ośrodek Dydaktyczno-
Szkoleniowy Jeździectwa i Hipoterapii, w tym opracowanie koncepcji architektoniczno-
budowlanej. Głównym przedmiotem zamówienia było opracowanie dokumentacji projektowej, zaś

wykonanie koncepcji było elementem dodatkowym opisu przedmiotu zamówienia. Po
przeanalizowaniu opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem, że przedmiotem zamówienia
jest również wykonanie koncepcji, Zamawiający stwierdził, że opis przedmiotu zamówienia nie
zawiera dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, które winny być zastosowane do opisu
przedmiotu zamówienia w branży projektowej. Brak wytycznych jakościowych w opisie
przedmiotu zamówienia co do wykonania koncepcji może wpłynąć na jakość wybranego projektu.
Zamawiający stwierdził, że w związku z nieprecyzyjnym opisem przedmiotu zamówienia oferty
mogą być nieporównywane. Zamawiający zastrzegając na swoją rzecz możliwość uzgadniania
kształtu koncepcji doprowadziłby do zmiany opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 29 ust.1
ustawy pzp przedmiot zamówienia winien być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za
pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń uwzględniając wszystkie wymagania i
okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Powyższe stanowi zatem każdorazowo
obowiązek Zamawiającego, bez względu na rodzaj zamówienia, aby w sposób jednoznaczny i
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precyzyjny opisać przedmiot zamówienia, który pozostaje szczególnie istotny dla wykonawców,
którzy zobowiązani są, nie tylko do złożenia oferty zgodnej z oczekiwaniami lecz także do
zapewnienia rzetelnej wyceny oferowanych usług. Jednoznaczny i precyzyjny opis przedmiotu
zamówienia pozostaje również gwarantem porównywalności ofert na etapie ich badania i oceny
przez Zamawiającego. Niepożądana zatem jest okoliczność, w której Wykonawcy pozostają w
niepewności co do ostatecznego przedmiotu zamówienia, jego parametrów technicznych,
funkcjonalnych czy jakościowych. Obowiązkiem Zamawiającego jest zawarcie w SIWZ
informacji, które umożliwiają mu uzyskanie oferty spełniającej jego oczekiwania, a Wykonawcy
pozwolą przygotować ofertę niepodlegająca odrzuceniu. Ponadto Zamawiający przypisał sobie
uprawnienia co do oceny koncepcji, powodując tym samym zachwianie proporcjonalności
uprawnień Zamawiającego w stosunku do obowiązków Wykonawcy, co spowodowało naruszenie
art. 7 ust. 1 ustawy Pzp (zasady proporcjonalności). W szczególności przejawia się to w
możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku gdy Wykonawca nie
wykona koncepcji zgodnie z uwagami wnoszonymi przez Zamawiającego na etapie uzgadniania
koncepcji (par. 14 projektu umowy).

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ R ĘKI ALBO ZAPYTANIA O CEN Ę

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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