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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:248874-2018:TEXT:PL:HTML

Turcja-Ankara: Usługi konsularne
2018/S 109-248874
Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Ambasada RP w Ankarze
Ataturk Bulvari 241
Ankara
06650
Turcja
Tel.: +90 3124572000
E-mail: ankara.amb.sekretariat@msz.gov.pl
Faks: +90 3124678963
Kod NUTS: TR51
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ankara.msz.gov.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Konsulat Generalny RP w Stambule
GİZ 2000 PLAZA, Ayazağa Köyü Yolu No:7, Kat 5, Maslak
Stambuł
34 398
Turcja
Tel.: +90 3124572000
E-mail: ankara.amb.sekretariat@msz.gov.pl
Faks: +90 3124678963
Kod NUTS: TR10
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ankara.msz.gov.pl

I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.ankara.msz.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Turcji
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Atatürk Bulvari 241
Kavaklidere PK-20 Ankara
06-650
Turcja
Osoba do kontaktów: Witold Leśniak, Daria Krasińska
Tel.: +90 3124572011
E-mail: ankara.amb.sekretariat@msz.gov.pl
Faks: +90 3124678963
Kod NUTS: TR51
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ankara.msz.gov.pl
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: misja dyplomatyczno-konsularna

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi konsularne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługi przyjmowania wniosków wizowych na rzecz polskich placówek zagranicznych w Republice Turcji
Numer referencyjny: AMB.ANKA.741.2.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
75211110

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przyjmowania wniosków wizowych w rozumieniu art. 43
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 810/2009 z dnia 13.7.2009 r. ustanawiającego
Wspólnotowy Kodeks Wizowy (WKW) na rzecz Zamawiającego – Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w
Ankarze oraz w imieniu i na rzecz Konsulatu Generalnego RP w Stambule.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: TR
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Terytorium Republiki Turcji.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przyjmowania wniosków wizowych w rozumieniu art. 43
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 810/2009 z dnia 13.7.2009 r. ustanawiającego
Wspólnotowy Kodeks Wizowy (WKW) na rzecz Zamawiającego – Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w
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Ankarze oraz w imieniu i na rzecz Konsulatu Generalnego RP w Stambule, których maksymalną liczbę szacuje
się na nie więcej niż 57 000 (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy) wniosków wizowych w okresie trwania
umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ.
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 36

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Szczegółowe informacje o prowadzonym postępowaniu, w tym opis przedmiotu zamówienia, istotne
postanowienia umowy określa SIWZ, dostępny pod adresem: www.ankara.msz.gov.pl.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy zamówień
podobnych, w wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej;
3) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy dotyczące sytuacji
ekonomicznej lub finansowej.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Szczegółowe informacje w zakresie odnoszącym się do zasad i kryteriów udziału zostały ujęte w SIWZ
dostępnej na stronie Zamawiającego pod adresem: www.ankara.msz.gov.pl.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego wchodzi w życie z dniem zawarcia, z zastrzeżeniem, że
świadczenie usług wizowych rozpocznie się wraz z uruchomieniem PPWW w Ankarze, Stambule, Antalyi,
Gaziantep, Izmirze i Trabzonie i będzie trwało przez okres 36 miesięcy od daty uruchomienia PPWW w
Ankarze i Stambule. Wykonawca uruchomi PPWW w Ankarze i Stambule nie później niż w ciągu 30 dni od
daty podpisania umowy, jednakże nie wcześniej niż w dniu 6.8.2018 r., natomiast PPWW w Antalyi, Gaziantep,
Trabzonie i Izmirze Wykonawca uruchomi nie później niż 45 od daty podpisania umowy, jednakże nie wcześniej
niż w dniu 6.8.2018 r. Umowa wygaśnie automatycznie przed tym terminem w wypadku wcześniejszego
wyczerpania środków, o których mowa w § 11 ust. 2 IPU.
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2. Szczegółowe informacje w zakresie odnoszącym się do warunków realizacji umowy zostały ujęte w SIWZ
dostępnej na stronie Zamawiającego pod adresem: www.ankara.msz.gov.pl.
III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Forma procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.10) Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:
Informacje o krajowych procedurach można znaleźć pod adresem: www.uzp.gov.pl
IV.1.11) Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:
Postępowanie prowadzone jest w procedurze otwartej na podstawie art. 138g-138s, z wyłączeniem art. 138o
ustawy, w sposób określony w art. 138n pkt 1 ustawy, zgodnie z którym w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy
zainteresowani Wykonawcy składają oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają wykluczeniu
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 EUR.
IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania
udziałem
Data: 06/07/2018
Czas lokalny: 11:00

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający działa w imieniu własnym oraz – zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy i zarządzeniem nr 15 Ministra
Spraw Zagranicznych z dnia 17.4.2018 r. - w imieniu i na rzecz Konsulatu Generalnego RP w Stambule.
2. Zamawiający publikuje niniejszą SIWZ w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty,
oświadczeń oraz innych dokumentów w języku innym niż język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym
należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia
na usługi (wyklucza powierzenie wykonania nw. części zamówienia podwykonawcy). Przez kluczowe części
zamówienia Zamawiający rozumie:
a) przyjmowanie wniosków wizowych;
b) pobieranie danych biometrycznych;
c) pobieranie i przekazywanie do Zamawiającego opłat wizowych;
d) odbieranie od Zamawiającego paszportów i decyzji wizowych.
Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, to zastosowanie będzie
mieć pkt 10.1 lit. i) SIWZ.
4. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
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5. Oferty zostaną otwarte w dniu 6.7.2018 r., o godzinie 12:00 czasu lokalnego w Ankarze, w siedzibie
Ambasady RP w Ankarze. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Przez okres obowiązywania zamówienia, o którym mowa w Sekcji II.2.7) niniejszego ogłoszenia, rozumie
się okres świadczenia usługi przyjmowania wniosków wizowych (wskazany 36-miesięczny okres nie obejmuje
etapów przygotowawczych, o których mowa w pkt. 5.2 SIWZ).
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania (przy użyciu środków komunikacji elektronicznej)
informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia (art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp).
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni
od dnia publikacji ogłoszenia w Dz. U. UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej (art. 182 ust. 2 pkt 1
ustawy Pzp).
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/06/2018
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