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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 dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Biblioteka Narodowa Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: al. Niepodległości 213

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-086 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  jw. Tel.: +48 226082481

Osoba do kontaktów:  Biuro ds. obsługi Sądu konkursowego, pokój nr 216

E-mail:  konkursarch@bn.org.pl Faks:  _____

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.bn.org.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

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

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ PN: „NOWA BIBLIOTEKA
RZECZYPOSPOLITEJ – PROJEKT MODERNIZACJI CZYTELŃ I PRZESTRZENI PUBLICZNYCH BIBLIOTEKI
NARODOWEJ” w ramach uzyskanej dotacji od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (decyzja Nr
54560/14/A1) z programu Rozwój infrastruktury, priorytet: Infrastruktura kultury.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Podstawowym celem konkursu jest uzyskanie koncepcji, której realizacja pozwoli stworzyć miejsce
nowoczesne, przyjazne, otwarte i spełniające oczekiwania bardzo zróżnicowanych grup użytkowników, która
w sposób kompleksowy i wizualnie spójny spełni założenia funkcjonalne, aranżacyjne oraz architektoniczne
nowych czytelń i przestrzeni publicznych BN.
Postęp cywilizacyjny, wywołujący zmianę oczekiwań społeczeństwa, głównie młodego pokolenia, wymusza
konieczność dostosowania istniejących miejsc publicznych do nowych zadań. Biorąc pod uwagę, że istniejące
czytelnie BN muszą zaspokajać szeroko rozumiane potrzeby czytelnicze społeczeństwa, przyczyniać
się do rozwoju kultury, umożliwiać dostęp do różnego rodzaju i typu informacji z uwzględnieniem potrzeb
osób niepełnosprawnych oraz zapewniać możliwość optymalnego upowszechniania wiedzy, niezbędne
jest przeprowadzenie zmiany funkcjonalno-użytkowej czytelń oraz przestrzeni publicznych BN. Potrzeba
modernizacji czytelń i przestrzeni publicznych BN wypływa ze zrewidowanych zadań i roli, jaką pełnić będzie
w najbliższych dziesięcioleciach centralna biblioteka państwa. Rozwój technologiczny, rewolucja cyfrowa oraz
zmiany społeczne zachodzące w świecie i Polsce wymuszają poprawienie jakości istniejących i wprowadzenie
nowych funkcji bibliotecznych.
Czytelnie i przestrzenie publiczne BN powinny zostać zmodernizowane i zaaranżowane w sposób
umożliwiający korzystanie ze zbiorów BN:
• w sposób tradycyjny,
• najnowocześniejszy w momencie tworzenia koncepcji (komputery, ekrany dotykowe, bazy danych, itp.),
• przyszłościowy (tj. wykraczający poza moment tworzenia koncepcji), umożliwiający w najbliższych latach
wprowadzenie technologii, będących na etapie badań.
Koncepcja powinna uwzględniać funkcje konieczne do realizacji przez BN jako:
• miejsca pracy indywidualnej i zbiorowej,
• miejsca spotkań dla kadry uczelnianej, studentów, literatów, bibliotekarzy, dziennikarzy, pisarzy, polityków,
działaczy społecznych, itp.,
• miejsca upowszechniania czytelnictwa dla dzieci od lat 13, młodzieży, seniorów.
Istotnym elementem koncepcji powinno być stworzenie dla różnych grup użytkowników możliwości odpoczynku
i rekreacji oraz możliwości korzystania z oferty kawiarnianej i gastronomicznej.
Wymagane jest, aby cała przestrzeń publiczna tworzyła przyjazne środowisko i klimat w zakresie temperatury,
wilgotności, jakości powietrza przez cały rok, co będzie związane z koniecznością instalacji nowej,
energooszczędnej wentylacji i klimatyzacji.
Koncepcja musi w pełni uwzględniać wymagania ochrony przeciwpożarowej zgodne z załączoną ekspertyzą
przeciwpożarową dla obiektu BN przy al. Niepodległości 213 w Warszawie (zał. nr 14 do regulaminu konkursu)
przepisy BHP, sanitarno-epidemiologiczne oraz ochrony środowiska.
Zadaniem konkursu jest wyłonienie autorów projektu (zespołów projektowych) najlepszej koncepcji modernizacji
i aranżacji wnętrz czytelń oraz przestrzeni publicznych, którzy zostaną zaproszeni do przeprowadzenia
negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie Ustawy prawo zamówień publicznych w celu
wyłonienia Wykonawcy i podpisania z nim umowy realizacji dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z
pełnieniem nadzoru autorskiego, niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na roboty budowlane i ich realizacji.
Przedmiot konkursu powinien zostać przedstawiony w sposób klarowny i czytelny, z wyraźnym ukazaniem
przyjętej idei kompozycji wraz z uwzględnieniem ekonomiki proponowanych rozwiązań. Opracowanie powinny
cechować czytelność informacji tekstowej i rysunkowej oraz brak możliwości identyfikacji autora projektu
(zespołu projektowego). Opracowanie nie powinno naruszać praw autorskich osób trzecich.
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II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 71220000  
Dodatkowe przedmioty 71320000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
VI/264/1/15

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_bibnarod
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-090983   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 132-244191  z dnia:  11/07/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
08/07/2015  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.4.4) Data wysłania zaproszeń
do udziału w konkursie do
zakwalifikowanych kandydatów:

Zamiast:
30/08/2015
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
22/09/2015
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/09/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-122534
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