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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

Punkt kontaktowy: jw.

Państwo: Polska (PL)

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
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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)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
71220000
71320000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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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.: _____ z dnia: ______ (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
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
Warunki udziału w konkursie
Warunki udziału w konkursie
III.1)
W konkursie mogą wziąć udział
W konkursie mogą wziąć udział
Uczestnicy krajowi i zagraniczni
Uczestnicy krajowi i zagraniczni
(zagraniczni w znaczeniu
(zagraniczni w znaczeniu
posiadający siedzibę lub miejsce
posiadający siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium RP), zamieszkania poza terytorium RP),
którzy:
którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu na
a) nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt.
1, 3, 4 i ust. 2a Ustawy, zgodnie z
1, 3, 4 i ust. 2a Ustawy, zgodnie z
oświadczeniem zgodnym ze wzorem oświadczeniem zgodnym ze wzorem
stanowiącym załącznik Nr 3 do
stanowiącym załącznik Nr 3 do
regulaminu konkursu.
regulaminu konkursu.
Powyższy wymóg nie podlegania
Powyższy wymóg nie podlegania
wykluczeniu z konkursu dotyczy
wykluczeniu z konkursu dotyczy
każdego z Uczestników wspólnie
każdego z Uczestników wspólnie
biorących udział w konkursie;
biorących udział w konkursie;
b) spełniają warunki udziału
b) spełniają warunki udziału
określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,
określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,
zgodnie z oświadczeniem zgodnym zgodnie z oświadczeniem zgodnym
ze wzorem stanowiącym załącznik ze wzorem stanowiącym załącznik
Nr 4 do regulaminu konkursu, tj.:
Nr 4 do regulaminu konkursu, tj.:
• posiadają uprawnienia do
• posiadają uprawnienia do
wykonywania określonej działalności wykonywania określonej działalności
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lub czynności, jeżeli przepisy prawa lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania; nakładają obowiązek ich posiadania;
• posiadają wiedzę i doświadczenie • posiadają wiedzę i doświadczenie
umożliwiające wykonanie
umożliwiające wykonanie
zamówienia;
zamówienia;
• dysponują odpowiednim
• dysponują odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
zamówienia;
• są w sytuacji ekonomicznej i
• są w sytuacji ekonomicznej i
finansowej umożliwiającej wykonanie finansowej umożliwiającej wykonanie
zamówienia.
zamówienia.
W przypadku Uczestników wspólnie W przypadku Uczestników wspólnie
biorących udział w konkursie,
biorących udział w konkursie,
wymagania o których mowa powyżej, wymagania o których mowa powyżej,
będą spełnione, gdy spełnią
będą spełnione, gdy spełnią
je łącznie wszyscy Uczestnicy
je łącznie wszyscy Uczestnicy
konkursu występujący wspólnie.
konkursu występujący wspólnie.
c) w szczególności wykażą się:
c) w szczególności wykażą się:
# wykonaniem* w okresie ostatnich # wykonaniem* w okresie ostatnich
trzech lat, przed upływem terminu
trzech lat, przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w konkursie, a jeśli okres do udziału w konkursie, a jeśli okres
działalności jest krótszy - w tym
działalności jest krótszy - w tym
okresie:
okresie:
- usługi polegającej na wykonaniu
- usługi polegającej na wykonaniu
projektu budowlanego i/lub
projektu budowlanego i/lub
wykonawczego budynku
wykonawczego budynku
użyteczności publicznej lub projektu użyteczności publicznej lub projektu
aranżacji/przebudowy lub budowy/ aranżacji/przebudowy lub budowy/
aranżacji budynku użyteczności
aranżacji budynku użyteczności
publicznej** o wartości co najmniej publicznej** o wartości co najmniej
1.000.000,00 zł brutto*** (słownie: 1.000.000,00 zł brutto*** (słownie:
jeden milion złotych);
jeden milion złotych);
lub
lub
- maksymalnie 10 (dziesięciu)
- maksymalnie 10 (dziesięciu)
usług polegających na wykonaniu
usług polegających na wykonaniu
projektów budowlanych i/lub
projektów budowlanych i/lub
wykonawczych
wykonawczych
budynków użyteczności publicznej budynków użyteczności publicznej
lub projektów aranżacji/przebudowy lub projektów aranżacji/przebudowy
lub budowy/aranżacji budynków
lub budowy/aranżacji budynków
użyteczności publicznej** o
użyteczności publicznej** o
łącznej wartości usług co najmniej łącznej wartości usług co najmniej
1.000.000,00 zł brutto*** (słownie: 1.000.000,00 zł brutto*** (słownie:
jeden milion złotych),
jeden milion złotych),
# wykonaniem* w okresie ostatnich # wykonaniem* w okresie ostatnich
trzech lat, przed upływem terminu
trzech lat, przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w konkursie, a jeśli okres do udziału w konkursie, a jeśli okres
działalności jest krótszy - w tym
działalności jest krótszy - w tym
okresie:
okresie:
- usługi polegającej na wykonaniu
- usługi polegającej na wykonaniu
projektu budowlanego i/lub
projektu budowlanego i/lub
wykonawczego budynku
wykonawczego budynku

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

6 / 12

użyteczności publicznej lub projektu użyteczności publicznej lub projektu
aranżacji/przebudowy lub budowy/ aranżacji/przebudowy lub budowy/
aranżacji budynku użyteczności
aranżacji budynku użyteczności
publicznej**, którego lub w
publicznej**, którego lub w
którym powierzchnia użytkowa
którym powierzchnia użytkowa
objęta ww. projektem wynosi co
objęta ww. projektem wynosi co
najmniej 2.000 m2;
najmniej 2.000 m2;
lub
lub
- maksymalnie 10 (dziesięciu)
- maksymalnie 10 (dziesięciu)
usług polegających na wykonaniu
usług polegających na wykonaniu
projektów budowlanych i/lub
projektów budowlanych i/lub
wykonawczych budynków
wykonawczych budynków
użyteczności publicznej lub
użyteczności publicznej lub
projektów aranżacji/przebudowy lub projektów aranżacji/przebudowy lub
budowy/aranżacji budynków
budowy/aranżacji budynków
użyteczności publicznej**, których
użyteczności publicznej**, których
łączna powierzchnia użytkowa objęta łączna powierzchnia użytkowa objęta
ww. projektami wynosi co najmniej ww. projektami wynosi co najmniej
2.000 m2;
2.000 m2;
* Za wykonaną usługę Organizator # dysponowaniem co najmniej jedną
rozumie taką usługę, która
osobą, posiadającą uprawnienia
została zrealizowana w ramach
do pełnienia samodzielnych funkcji
danej umowy i odebrana przez
technicznych w budownictwie
Odbiorcę jako należycie wykonana. w zakresie projektowania w
Organizator zastrzega sobie
specjalności architektonicznej
prawo do ewentualnego sprawdzenia bez ograniczeń i wpisaną na listę
prawdziwości przedstawianych
członków właściwej izby samorządu
danych, które będą wyszczególnione zawodowego.
we wniosku.
* Za wykonaną usługę Organizator
** Przez „budynek użyteczności
rozumie taką usługę, która
publicznej”, Organizator rozumie
została zrealizowana w ramach
budynek przeznaczony na potrzeby danej umowy i odebrana przez
administracji publicznej, wymiaru
Odbiorcę jako należycie wykonana.
sprawiedliwości, kultury, kultu
Organizator zastrzega sobie
religijnego, oświaty, szkolnictwa
prawo do ewentualnego sprawdzenia
wyższego,
prawdziwości przedstawianych
nauki, opieki zdrowotnej, opieki
danych, które będą wyszczególnione
społecznej i socjalnej, obsługi
we wniosku.
bankowej, handlu, gastronomii,
** Przez „budynek użyteczności
usług, turystyki, sportu, obsługi
publicznej” Organizator rozumie
pasażerów w transporcie kolejowym, budynek przeznaczony na potrzeby
drogowym, lotniczym lub wodnym, administracji publicznej, wymiaru
poczty lub
sprawiedliwości, kultury, kultu
telekomunikacji oraz inny
religijnego, oświaty, szkolnictwa
ogólnodostępny budynek
wyższego, nauki, wychowania,
przeznaczony do wykonywania
opieki zdrowotnej, społecznej
podobnych funkcji; za budynek
lub socjalnej, obsługi bankowej,
użyteczności publicznej uznaje się handlu, gastronomii, usług,
także budynek biurowy i socjalny.
w tym usług pocztowych lub
*** W przypadku gdy rozliczenie
telekomunikacyjnych, turystyki,
pomiędzy stronami za wykonane
sportu, obsługi pasażerów w
zamówienie zostało dokonane w
transporcie kolejowym, drogowym,
innej walucie niż w złotych polskich, lotniczym, morskim lub wodnym
Organizator dokona przeliczenia
śródlądowym, oraz inny budynek
wartości wykonanych zamówień w przeznaczony do wykonywania
innej walucie
podobnych funkcji; za budynek
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użyteczności publicznej uznaje się
na złote polskie – na podstawie
średniego kursu złotego w stosunku także budynek biurowy lub socjalny.
do walut obcych określonego w
*** W przypadku gdy rozliczenie
Tabeli Kursów Narodowego Banku pomiędzy stronami za wykonane
Polskiego na dzień przekazania
zamówienie zostało dokonane w
ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii innej walucie niż w złotych polskich,
Europejskiej.
Organizator dokona przeliczenia
Oświadczenia i dokumenty
wartości wykonanych zamówień w
wymagane od Uczestników konkursu innej walucie
Uczestnik zainteresowany udziałem na złote polskie – na podstawie
w konkursie zobowiązany jest
średniego kursu złotego w stosunku
złożyć na adres i w terminie
do walut obcych określonego w
wskazanym w regulaminie, Wniosek Tabeli Kursów Narodowego Banku
o dopuszczenie do udziału w
Polskiego na dzień przekazania
konkursie, zgodny w treści ze
ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii
wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 Europejskiej.
do regulaminu, wraz z wymaganymi Oświadczenia i dokumenty
oświadczeniami i dokumentami:
wymagane od Uczestników konkursu
• wykaz wykonanych usług, zgodny Uczestnik zainteresowany udziałem
w treści ze wzorem stanowiącym
w konkursie zobowiązany jest
załącznik Nr 5 do regulaminu
złożyć na adres i w terminie
konkursu, wraz z dowodami (np.
wskazanym w regulaminie, Wniosek
referencje) potwierdzającymi
o dopuszczenie do udziału w
należyte wykonanie usług,
konkursie, zgodny w treści ze
• wykaz osób, zgodny w treści ze
wzorem stanowiącym załącznik Nr 1
wzorem stanowiącym załącznik Nr 6 do regulaminu, wraz z wymaganymi
do regulaminu konkursu,
oświadczeniami i dokumentami:
• oświadczenie, że osoby, które
• wykaz wykonanych usług, w
będą uczestniczyć w wykonywaniu formie oświadczenia, zgodny w
zamówienia posiadają wymagane
treści ze wzorem stanowiącym
uprawnienia, zgodne w treści ze
załącznik Nr 5 do regulaminu
wzorem stanowiącym załącznik Nr 7 konkursu, wraz z dowodami (np.
do regulaminu konkursu,
referencje) potwierdzającymi
• dokument w formie oryginału lub
należyte wykonanie usług,
kopii poświadczonej za zgodność z • wykaz osób, zgodny w treści ze
oryginałem przez osoby uprawnione wzorem stanowiącym załącznik Nr 6
do reprezentowania Uczestnika
do regulaminu konkursu,
konkursu, potwierdzający prawo do • oświadczenie, że osoby, które
reprezentacji dla osoby, która składa będą uczestniczyć w wykonywaniu
wniosek o dopuszczenie do
zamówienia posiadają wymagane
udziału w konkursie w imieniu
uprawnienia, zgodne w treści ze
Uczestnika konkursu lub powołuje wzorem stanowiącym załącznik Nr 7
pełnomocnika/ pełnomocników
do regulaminu konkursu,
występujących w imieniu Uczestnika • dokument w formie oryginału lub
konkursu (np. odpis z Krajowego
kopii poświadczonej za zgodność z
Rejestru Sądowego,
oryginałem przez osoby uprawnione
umowę spółki, aktualny odpis z
do reprezentowania Uczestnika
właściwego rejestru lub z centralnej konkursu, potwierdzający prawo do
ewidencji i informacji o działalności reprezentacji dla osoby, która składa
gospodarczej lub inny dokument,
wniosek o dopuszczenie do
właściwym dla danej formy
udziału w konkursie w imieniu
organizacyjnej Uczestnika konkursu). Uczestnika konkursu lub powołuje
• Pełnomocnictwo do podpisania
pełnomocnika/ pełnomocników
wniosku, o którym mowa w pkt.
występujących w imieniu Uczestnika
2.3 regulaminu konkursu, zgodne
konkursu (np. odpis z Krajowego
Rejestru Sądowego,
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w treści ze wzorem stanowiącym
załącznik Nr 2 do regulaminu
konkursu,
• Oświadczenie uczestnika o
szacowanych kosztach prac na
podstawie pracy konkursowej, o
którym mowa w pkt. 7.4 regulaminu
konkursu, zgodne w treści ze
wzorem stanowiącym załącznik Nr 9
do regulaminu konkursu.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.5.1)
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.2)

umowę spółki, aktualny odpis z
właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej lub inny dokument,
właściwym dla danej formy
organizacyjnej Uczestnika konkursu).
• Pełnomocnictwo do podpisania
wniosku, o którym mowa w pkt.
2.3 regulaminu konkursu, zgodne
w treści ze wzorem stanowiącym
załącznik Nr 2 do regulaminu
konkursu,
• Oświadczenie uczestnika o
szacowanych kosztach prac na
podstawie pracy konkursowej, o
którym mowa w pkt. 7.4 regulaminu
konkursu, zgodne w treści ze
wzorem stanowiącym załącznik Nr 9
do regulaminu konkursu.

Zamiast:
Powinno być:
• III nagroda w wysokości nie niższej • III nagroda w wysokości nie niższej
niż 10 000,00 zł.
niż 10 000,00 oraz ewentualne
zaproszenie do negocjacji w trybie
negocjacji bez ogłoszenia.
Zamiast:
Powinno być:
Podstawowym celem konkursu jest Podstawowym celem konkursu jest
uzyskanie koncepcji, której realizacja uzyskanie koncepcji, której realizacja
pozwoli stworzyć miejsce
pozwoli stworzyć miejsce
nowoczesne, przyjazne, otwarte
nowoczesne, przyjazne, otwarte
i spełniające oczekiwania bardzo
i spełniające oczekiwania bardzo
zróżnicowanych grup użytkowników, zróżnicowanych grup użytkowników,
która
która
w sposób kompleksowy i wizualnie w sposób kompleksowy i wizualnie
spójny spełni założenia funkcjonalne, spójny spełni założenia funkcjonalne,
aranżacyjne oraz architektoniczne aranżacyjne oraz architektoniczne
nowych czytelń i przestrzeni
nowych czytelń i przestrzeni
publicznych BN.
publicznych BN.
Postęp cywilizacyjny, wywołujący
Postęp cywilizacyjny, wywołujący
zmianę oczekiwań społeczeństwa, zmianę oczekiwań społeczeństwa,
głównie młodego pokolenia,
głównie młodego pokolenia,
wymusza
wymusza
konieczność dostosowania
konieczność dostosowania
istniejących miejsc publicznych
istniejących miejsc publicznych
do nowych zadań. Biorąc pod
do nowych zadań. Biorąc pod
uwagę, że istniejące czytelnie
uwagę, że istniejące czytelnie
BN muszą zaspokajać szeroko
BN muszą zaspokajać szeroko
rozumiane potrzeby czytelnicze
rozumiane potrzeby czytelnicze
społeczeństwa, przyczyniać się
społeczeństwa, umożliwiać
do rozwoju kultury, umożliwiać
dostęp do różnego rodzaju i typu
dostęp do różnego rodzaju i typu
informacji z uwzględnieniem potrzeb
informacji z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych oraz
osób niepełnosprawnych oraz
zapewniać możliwość optymalnego
zapewniać możliwość optymalnego upowszechniania wiedzy, niezbędne
upowszechniania wiedzy, niezbędne jest przeprowadzenie zmiany
jest przeprowadzenie zmiany
funkcjonalno-użytkowej czytelń
funkcjonalno-użytkowej czytelń
oraz przestrzeni publicznych BN.
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oraz przestrzeni publicznych BN.
Potrzeba modernizacji czytelń i
Potrzeba modernizacji czytelń i
przestrzeni publicznych BN wypływa
przestrzeni publicznych BN wypływa ze zrewidowanych zadań i roli,
ze zrewidowanych zadań i roli,
jaką pełnić będzie w najbliższych
jaką pełnić będzie w najbliższych
dziesięcioleciach centralna biblioteka
dziesięcioleciach centralna biblioteka państwa. Rozwój technologiczny,
państwa. Rozwój technologiczny,
rewolucja cyfrowa oraz zmiany
rewolucja cyfrowa oraz zmiany
społeczne zachodzące w świecie
społeczne zachodzące w świecie
i Polsce wymuszają poprawienie
i Polsce wymuszają poprawienie
jakości istniejących i wprowadzenie
jakości istniejących i wprowadzenie nowych funkcji bibliotecznych.
nowych funkcji bibliotecznych.
Czytelnie i przestrzenie publiczne BN
Czytelnie i przestrzenie publiczne BN powinny zostać zmodernizowane i
powinny zostać zmodernizowane i zaaranżowane w sposób
zaaranżowane w sposób
umożliwiający korzystanie ze
umożliwiający korzystanie ze
zbiorów BN:
zbiorów BN:
• w sposób tradycyjny,
• w sposób tradycyjny,
• najnowocześniejszy w momencie
• najnowocześniejszy w momencie tworzenia koncepcji (komputery,
tworzenia koncepcji (komputery,
ekrany dotykowe, bazy danych, itp.),
ekrany dotykowe, bazy danych, itp.), • przyszłościowy (tj. elastyczny
• przyszłościowy (tj. wykraczający
i wykraczający poza moment
poza moment tworzenia koncepcji), tworzenia koncepcji), umożliwiający
umożliwiający w najbliższych latach w najbliższych latach
wprowadzenie technologii, będących wprowadzenie technologii, będących
na etapie badań.
na etapie badań.
Koncepcja powinna uwzględniać
Koncepcja powinna uwzględniać
funkcje konieczne do realizacji przez funkcje konieczne do realizacji przez
BN jako:
BN jako:
• miejsca pracy indywidualnej i
• miejsca pracy indywidualnej i
zbiorowej,
zbiorowej,
• miejsca spotkań dla kadry
• miejsca spotkań dla kadry
uczelnianej, studentów, literatów,
uczelnianej, studentów, literatów,
bibliotekarzy, dziennikarzy, pisarzy, bibliotekarzy, dziennikarzy, pisarzy,
polityków,
działaczy społecznych, itp.,
działaczy społecznych, itp.,
• miejsca upowszechniania
• miejsca upowszechniania
czytelnictwa dla dzieci od lat 13,
czytelnictwa dla dzieci od lat 13,
młodzieży, seniorów.
młodzieży, seniorów.
Istotnym elementem koncepcji
Istotnym elementem koncepcji
powinno być stworzenie dla różnych
powinno być stworzenie dla różnych grup użytkowników możliwości
grup użytkowników możliwości
odpoczynku i rekreacji oraz
odpoczynku i rekreacji oraz
możliwości korzystania z oferty
możliwości korzystania z oferty
kawiarnianej i gastronomicznej.
kawiarnianej i gastronomicznej.
Wymagane jest, aby cała przestrzeń
Wymagane jest, aby cała przestrzeń publiczna tworzyła przyjazne
publiczna tworzyła przyjazne
środowisko i klimat w zakresie
środowisko i klimat w zakresie
temperatury, wilgotności, jakości
temperatury, wilgotności, jakości
powietrza przez cały rok, co będzie
powietrza przez cały rok, co będzie związane z koniecznością instalacji
związane z koniecznością instalacji nowej, energooszczędnej wentylacji i
nowej, energooszczędnej wentylacji i klimatyzacji.
klimatyzacji.
Koncepcja musi w pełni
Koncepcja musi w pełni
uwzględniać wymagania ochrony
uwzględniać wymagania ochrony
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przeciwpożarowej zgodne z
przeciwpożarowej zgodne z
załączoną ekspertyzą
załączoną ekspertyzą
przeciwpożarową dla obiektu BN
przeciwpożarową dla obiektu BN
przy al. Niepodległości 213 w
przy al. Niepodległości 213 w
Warszawie (zał. nr 14 do regulaminu Warszawie (zał. nr 14 do regulaminu
konkursu)
konkursu)
przepisy BHP, sanitarnoprzepisy BHP, sanitarnoepidemiologiczne oraz ochrony
epidemiologiczne oraz ochrony
środowiska.
środowiska.
Zadaniem konkursu jest wyłonienie Zadaniem konkursu jest wyłonienie
autorów projektu (zespołów
autorów projektu (zespołów
projektowych) najlepszej koncepcji projektowych) najlepszej koncepcji
modernizacji i aranżacji wnętrz
modernizacji i aranżacji wnętrz
czytelń oraz przestrzeni publicznych, czytelń oraz przestrzeni publicznych,
którzy zostaną zaproszeni do
którzy zostaną zaproszeni do
przeprowadzenia negocjacji w
przeprowadzenia negocjacji w
trybie negocjacji bez ogłoszenia na trybie negocjacji bez ogłoszenia na
podstawie Ustawy prawo zamówień podstawie Ustawy prawo zamówień
publicznych w celu wyłonienia
publicznych w celu wyłonienia
Wykonawcy i podpisania z nim
Wykonawcy i podpisania z nim
umowy realizacji dokumentacji
umowy realizacji dokumentacji
projektowej wielobranżowej
projektowej wielobranżowej
wraz z pełnieniem nadzoru
wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego, niezbędnej do
autorskiego, niezbędnej do
wszczęcia postępowania o
wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego udzielenie zamówienia publicznego
na roboty budowlane i ich realizacji. na roboty budowlane i ich realizacji.
Przedmiot konkursu powinien zostać Przedmiot konkursu powinien zostać
przedstawiony w sposób klarowny i przedstawiony w sposób klarowny i
czytelny, z wyraźnym ukazaniem
czytelny, z wyraźnym ukazaniem
przyjętej idei kompozycji wraz
przyjętej idei kompozycji wraz
z uwzględnieniem ekonomiki
z uwzględnieniem ekonomiki
proponowanych rozwiązań.
proponowanych rozwiązań.
Opracowanie powinny cechować
Opracowanie powinno cechować
czytelność informacji tekstowej i
czytelność informacji tekstowej i
rysunkowej oraz brak możliwości
rysunkowej oraz brak możliwości
identyfikacji autora projektu (zespołu identyfikacji autora projektu (zespołu
projektowego). Opracowanie nie
projektowego). Opracowanie nie
powinno naruszać praw autorskich powinno naruszać praw autorskich
osób trzecich.
osób trzecich.
II.1.3)
II.1.3)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.3)

Zamiast:

Powinno być:

Prace konkursowe będą oceniane
według następujących kryteriów:
a) atrakcyjność i realność
proponowanych rozwiązań
aranżacyjno-modernizacyjnych –
maksymalnie 40
punktów,
b) trafność rozwiązań
architektonicznych i funkcjonalnych
czytelń i przestrzeni publicznych –
maksymalnie 25
punktów,

Prace konkursowe będą oceniane
według następujących kryteriów:
a) atrakcyjność i realność
proponowanych rozwiązań
aranżacyjno-modernizacyjnych –
maksymalnie 40
punktów,
b) trafność rozwiązań
architektonicznych i funkcjonalnych
czytelń i przestrzeni publicznych –
maksymalnie 25
punktów,
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c) ekonomika przyjętych
c) ekonomika przyjętych
rozwiązań (wartości materiałowe
rozwiązań (wartości materiałowe
projektowanych rozwiązań) –
projektowanych rozwiązań) –
maksymalnie 20
maksymalnie 20
punktów,
punktów,
d) trafność wkomponowania
d) trafność wkomponowania
modernizowanej przestrzeni w
modernizowanej przestrzeni w
istniejący postmodernistyczny
istniejący charakter budynku, z
charakter budynku, z
uwzględnieniem dostojności i
uwzględnieniem dostojności i
należytej powagi miejsca – 15
należytej powagi miejsca – 15
punktów.
punktów.
Każda z prac zostanie oceniona
Każda z prac zostanie oceniona
przez Sąd konkursowy na podstawie
przez Sąd konkursowy na podstawie ww. kryteriów. Ocena będzie
ww. kryteriów. Ocena będzie
polegała na
polegała na
przyznaniu przez Sąd konkursowy
przyznaniu przez Sąd konkursowy każdej pracy konkursowej punktów w
każdej pracy konkursowej punktów w ramach danego kryterium.
ramach danego kryterium.
O kolejności prac decydować
O kolejności prac decydować
będzie liczba zdobytych punktów we
będzie liczba zdobytych punktów we wszystkich kryteriach. Za najlepszą
wszystkich kryteriach. Za najlepszą zostanie
zostanie
uznana praca, która otrzyma
uznana praca, która otrzyma
najwięcej punktów.
najwięcej punktów.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.5.5)

Zamiast:
3. Stanisław Fijałkowski – Sędzia

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:

Powinno być:
3. Arch. Stanisław Fijałkowski –
Sędzia

Powinno być:

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:
09/07/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-091759
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