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Otwock, 14.05.2021 r. 

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

(zwane dalej „Ogłoszeniem”) 

I. ZAMAWIAJĄCY

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

05-400 Otwock ul. Andrzeja Sołtana 7,

zwane dalej Zamawiającym

II. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Dział Zamówień Publicznych i Umów

05-400 Otwock ul. Andrzeja Sołtana 7

Bud. 28 pokój 114

e-mail: zp@ncbj.gov.pl

Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: 

Wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego na: Zaprojektowanie, wybudowanie, podłączenie i uruchomienie budynków 

nowego laboratorium laserowego i hali eksperymentalnej dla Polskiego Lasera na 

Swobodnych Elektronach – PolFEL,  w tym przebudowa budynku nr 5 , nr 67 ze 

zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń oraz przebudowa istniejącej 

infrastruktury elektrycznej, sanitarnej, teleinformatycznej i teletechnicznej w miejscu 

wykonywanej inwestycji, wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń 

urzędowych na terenie Narodowego Centrum badań Jądrowych w Otwocku-Świerku. 

III. PODSTAWA PRAWNA

Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są na podstawie art. art. 84 ustawy z dnia

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Ustawą.



2 / 5 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL WSTĘPNYCH KONSULTACJI

RYNKOWYCH

1. Zamawiający ogłasza Wstępne konsultacje rynkowe (zwany dalej „Wstępnymi

konsultacjami”) związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

(zwane dalej „Postępowaniem”), którego przedmiotem będzie: Zaprojektowanie,

wybudowanie, podłączenie i uruchomienie budynków nowego laboratorium

laserowego i hali eksperymentalnej dla Polskiego Lasera na Swobodnych

Elektronach – PolFEL,  w tym przebudowa budynku nr 5 , nr 67 ze zmianą

sposobu użytkowania części pomieszczeń oraz przebudowa istniejącej

infrastruktury elektrycznej, sanitarnej, teleinformatycznej i teletechnicznej w

miejscu wykonywanej inwestycji, wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód

i pozwoleń urzędowych na terenie Narodowego Centrum badań Jądrowych w

Otwocku-Świerku.

2. Celem Wstępnych konsultacji jest doradztwo oraz uzyskanie informacji technicznych w

zakresie niezbędnym do precyzyjnego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia,

Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz warunków umowy w postępowaniu na

Zaprojektowanie, wybudowanie, podłączenie i uruchomienie budynków nowego

laboratorium laserowego i hali eksperymentalnej dla Polskiego Lasera na Swobodnych

Elektronach – PolFEL,  w tym przebudowa budynku nr 5 , nr 67 ze zmianą sposobu

użytkowania części pomieszczeń oraz przebudowa istniejącej infrastruktury

elektrycznej, sanitarnej, teleinformatycznej i teletechnicznej w miejscu wykonywanej

inwestycji, wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń urzędowych

na terenie Narodowego Centrum badań Jądrowych w Otwocku-Świerku.

3. Zapraszający będzie oczekiwał uzyskania informacji w szczególności w zakresie:

a) rozwiązań technicznych w zakresie technologii i dostępnych rozwiązań

technicznych dotyczących obiektów budowlanych o charakterze i przeznaczeniu,

podobnym do przedmiotu zamówienia,

b) wytycznych do projektowania dokumentacji wykonawczej

c) stosowanych norm, atestów i wymagań stawianych przed wykonawcami,

d) czasu trwania prac na terenie Zamawiającego,

e) oszacowania wartości prac w proponowanej technologii wykonania,

f) warunków gwarancji na zaprojektowany ewentualny przedmiot zamówienia,

g) oszacowania kosztów utrzymania przedmiotu zamówienia po zakończeniu okresu

gwarancji.

V. WARUNKI UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH

Warunkiem udziału we Wstępnych konsultacjach jest Oficjalne zgłoszenie.
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VI. ZASADY PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI

1. Warunkiem udziału we Wstępnych konsultacjach jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte

umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w Ogłoszeniu.

2. Zamawiający może zaprosić do udziału we Wstępnych konsultacjach wybrane podmioty

(zwane dalej Uczestnikami), które złożą prawidłowo sporządzone zgłoszenie do udziału

we Wstępnych konsultacjach. Zapraszając do udziału we Wstępnych konsultacjach

Zamawiający będzie miał na uwadze realizację celu prowadzenia Wstępnych konsultacji

oraz zapewnienie jego efektywności.

3. Zamawiający zaprosi do Wstępnych konsultacji wybrane podmioty, drogą elektroniczną

w liczbie nie więcej niż 4 podmioty.

4. Wstępne konsultacje prowadzone będą w języku polskim i mają charakter jawny, z

zastrzeżeniem pkt. 5. Do dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski

powinny być dołączone tłumaczenia na język polski.

5. Zamawiający nie ujawni w toku Wstępnych konsultacji, ani po ich zakończeniu

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Uczestnik, nie

później niż wraz z przekazaniem informacji Zamawiającemu, zastrzegł, że przekazywane

informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom.

6. Ze względu na poufny charakter informacji Zamawiający zaprosi wszystkich

Uczestników do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz zapoznania się z dokumentacją

techniczną budynków w siedzibie Zamawiającego po podpisaniu przez zaproszonych

Uczestników „Umowy o zachowaniu poufności” wg wzoru stanowiącego Zał. nr 3, chyba

że taka umowa została uprzednio podpisana pomiędzy stronami.

7. Następnie Zamawiający przewiduje przedstawienie przez uczestników Wstępnych

konsultacji, informacji, o której mowa w Rozdz. IV pkt 3. w jednej z nw. form z

zastrzeżeniem ppkt c):

a) wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej;

b) spotkań indywidualnych z Uczestnikami lub spotkań grupowych z Uczestnikami, po

których zostanie sporządzony protokół częściowy zawierający co najmniej informacje o

terminie spotkania, uczestnikach (nazwy i adresy firm), podjętych tematach wraz z

informacją nt. zaproponowanych rozwiązań.

c) Uwaga: Z powodu obowiązującego na terytorium RP od 20 marca 2020r Stanu

Epidemii, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji/odwołania organizacji

spotkań indywidualnych oraz grupowych z Uczestnikami, a także

rezygnacji/odwołania przeprowadzania wizji lokalnych.

8. Zamawiający będzie komunikował się z Uczestnikami za pomocą korespondencji wysłanej

na podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej. Potwierdzeniem doręczenia

korespondencji wysłanej drogą elektroniczną jest data wskazana w elektronicznym

potwierdzeniu odbioru korespondencji, a przy braku takiego potwierdzenia, przyjmuje się,
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że skutek doręczenia nastąpił z upływem 3 dni od daty umieszczenia korespondencji w 

systemie teleinformatycznym Uczestnika. 

9. Osobą wskazaną do kontaktu w sprawie Wstępnych konsultacji jest Artur Siczek; adres

e-mail; artur.siczek@ncbj.gov.pl.

10. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z prowadzenia Wstępnych konsultacji

technicznego z wybranym Uczestnikiem, jeżeli uzna, iż przekazywane przez niego

informacje nie są przydatne do osiągnięcia celu przedmiotowego Wstępnych konsultacji.

11. Koszty związane z uczestnictwem w Wstępnych konsultacji technicznym ponoszą

Uczestnicy. Koszty uczestnictwa w Wstępnych konsultacji technicznym nie podlegają

zwrotowi przez Zamawiającego, nawet wówczas, gdy pomimo przeprowadzonego

Wstępnych konsultacji nie zostanie wszczęte Postępowanie ani udzielone jakiekolwiek

Zamówienie. Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia od Zamawiającego z tytułu

uczestnictwa w Wstępnych konsultacji technicznym.

VII. ZAKOŃCZENIE WSTĘPNYCH KONSULTACJI

1. Zamawiający decyduje o zakończeniu Wstępnych konsultacji, przy czym nie jest

zobowiązany do podawania uzasadnienia swojej decyzji.

2. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Uczestników Wstępnych konsultacji o ich

zakończeniu.

3. Z przeprowadzenia Wstępnych konsultacji Zamawiający sporządza protokół, zawierający

co najmniej:

a) informację o przeprowadzeniu Wstępnych konsultacji;.

b) podmioty, które uczestniczyły w Wstępnych konsultacjach;

c) informację o potencjalnym wpływie Wstępnych konsultacji na opis przedmiotu

Zamówienia, specyfikację warunków Zamówienia lub warunki umowy.

4. Protokół wraz z załącznikami jest jawny, z zastrzeżeniem Rozdz. VI pkt. 5.

5. Korespondencja, protokoły, pisma, opracowania, opinie i wszelkie inne dokumenty

związane z Wstępnymi konsultacjami pozostają w dyspozycji Zamawiającego i nie

podlegają zwrotowi po zakończeniu Wstępnych konsultacji. Zamawiający może zwrócić

Uczestnikowi, na jego żądanie, próbki, sprzęt lub inne materiały przekazane w ramach

Wstępnych konsultacji.

6. W toku Wstępnych konsultacji Zamawiający nie podejmuje jakichkolwiek czynności w

rozumieniu 513 pkt 1-3 Ustawy. Uczestnikom ani innym podmiotom nie przysługują

środki odwoławcze określone w Ustawie.

VIII. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W WSTĘPNYCH KONSULTACJI

TECHNICZNYM

1. Podmioty zainteresowane udziałem w Wstępnych konsultacjach, spełniające wymagania

określone w Ogłoszeniu składają prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenia do

udziału w Wstępnych konsultacjach (Załącznik nr 2) wraz z wykazem wykonanych prac,

o którym mowa w Rozdz. V pkt 2a).

mailto:artur.siczek@ncbj.gov.pl
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2. Zgłoszenia można składać:

a) w formie pisemnej na adres Zamawiającego Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Dział Zamówień Publicznych i Umów, 05-400 Otwock, ul. Andrzeja Sołtana 7, Bud. 28

pokój 114,

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zp@ncbj.gov.pl

3. Termin składania zgłoszeń: 21.05.2021 r. do godz. 12:00. Decyduje data wpływu

zgłoszenia do Zamawiającego.

4. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do Wstępnych konsultacji podmioty, które

złożą zgłoszenie do udziału w Wstępnych konsultacji po wyznaczonym terminie.

 _______________________________________ 

(podpis osoby reprezentującej Zamawiającego) 

Załączniki: 

1. Regulamin wstępnych konsultacji rynkowych,

2. Formularz zgłoszenia,

3. Projekt budowlany: Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń

budynku nr 5 (w tym budowa budynku akceleratora i hali eksperymentalnej PolFEL wraz z zapleczem

techniczno-biurowym i infrastrukturą oraz montaż i uruchomienie polskiego lasera na swobodnych

elektronach PolFEL), budowie budynku kriogeniki, budynku infrastruktury technicznej, stacji

transformatorowych, magazynów gazów, oraz chłodni wentylatorowych na terenie narodowego centrum

badań jądrowych

4. Umowa o zachowaniu poufności.
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