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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:41534-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi architektoniczne i podobne
2019/S 019-041534
Ogłoszenie o konkursie
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. H. Wieniawskiego 1
Poznań
61-712
Polska
Osoba do kontaktów: mgr inż. Joanna Degler
Tel.: +48 618294374
E-mail: joanna.degler@amu.edu.pl
Faks: +48 618294012
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: www.amu.edu.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.amu.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1, pokój 301
Poznań
61-712
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Degler
Tel.: +48 618294374
E-mail: joanna.degler@amu.edu.pl
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: www.amu.edu.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Wyższa

I.5)

Główny przedmiot działalności
Edukacja
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II.1)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)

Nazwa:
Konkurs na opracowanie projektu architektoniczno-urbanistycznego budynku Domu Studenckiego z częścią
usługową oraz z wewn. komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną
Numer referencyjny: ZP/103/U/19

II.1.2)

Główny kod CPV
71200000

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.4)

Opis zamówienia:
Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej najlepszej pod względem
kompozycyjno-przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym, z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania
terenu, który znajduje się wokół obszaru objętego Konkursem. Autor najlepszej koncepcji / pracy konkursowej
otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonie wielobranżowej dokumentacji
projektowej (w tym projektów budowlanych i wykonawczych), niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy robót. 2.2.
W opracowaniu konkursowym należy uwzględnić wytyczne z zapisów decyzji nr 26/2018 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla budowy domu studenckiego z dnia 1.2.2018 roku, decyzji Samorządowego
Kolegium Odwoławczego z dnia 6.9.2018 roku uchylającej część powyższej decyzji w zakresie obsługi
komunikacyjnej, decyzji nr 153/2018 z dnia 23.3.2018 roku o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na
rozbudowie istniejącego zbiornika retencyjnego dla wód opadowych, decyzji nr 39/2018 z dnia 14.2.2018 roku
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej. Projektowany
obiekt należy usytuować zgodnie z zaznaczonymi na mapie zasadniczej nieprzekraczalnymi liniami zabudowy i
obowiązującą linią zabudowy stanowiącą załącznik nr 1 do Decyzji nr 26/2018.

II.2.13)

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

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.10) Kryteria kwalifikacji uczestników:
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:
Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie zobowiązany jest spełnić warunek
udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej. Niniejszy warunek zostanie spełniony,
jeżeli Uczestnik Konkursu wykaże, że będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia
budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.2)

Rodzaj procedury konkursu
Otwarta

IV.1.7)

Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:

IV.1.9)

Kryteria oceny projektów:
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Prace konkursowe zostaną ocenione przez Sąd Konkursowy pod względem formalnym i merytorycznym, wg
zgodności z przedmiotem i celem Konkursu. I tak ocenie będą podlegały:
Walory urbanistyczno-architektoniczne (kompozycyjno-przestrzenne), umiejętność wpisania nowej kubatury w
kontekst przestrzenny - wartość max. 30 pkt
Walory funkcjonalno-użytkowe - wartość max. 30 pkt
Spełnienie wskazanego programu funkcjonalnego - wartość max. 30 pkt
Ekonomika i realność realizacyjna przyjętych rozwiązań projektowych - wartość max. 10 pkt
Łączna ocena pracy przy maksymalnych wartościach we wszystkich kryteriach może wynosić 100 pkt. Kryteria
będą rozpatrywane całościowo i łącznie decydować będą o ocenie pracy konkursowej
IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/02/2019
Czas lokalny: 15:00

IV.2.3)

Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.2.4)

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

IV.3)

Nagrody i sąd konkursowy

IV.3.1)

Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:
W Konkursie przewiduje się przyznanie następujących nagród:
I Nagroda – 30 000 PLN brutto + zaproszenie do negocjacji dotyczących opracowania dokumentacji projektowej
II Nagroda – 25 000 PLN brutto
III Nagroda – 20 000 PLN brutto
Autor pracy, która otrzyma I nagrodę lub zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą, zostanie
zaproszony przez Zamawiającego do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie
dokumentacji projektowej dotyczącej tematu konkursu. Sąd Konkursowy może dokonać zmian w zakresie
kolejności, ilości oraz wysokości nagród w ramach łącznej puli wynoszącej 75 000 PLN w zależności od ilości i
jakości prac konkursowych, pod warunkiem wykorzystania całej kwoty na ten cel przeznaczonej.

IV.3.2)

Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
Kwoty nagród są kwotami brutto. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi
przepisami i zostaną wypłacone przez Zamawiającego na podstawie oświadczeń zawierających podstawowe
dane autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac w terminie 30 dni, od dnia przedłożenia ww. oświadczeń,
nie wcześniej jednak niż po upływie 30 dni, od dnia publicznego rozstrzygnięcia konkursu. Zamawiający
wypłaci nagrody pieniężne po ostatecznym zatwierdzeniu wyniku Konkursu przez Kierownika Zamawiającego.
Zastrzega się wydłużenie tego terminu w przypadku wniesienia odwołań przez Uczestników Konkursu – do
czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań. Wypłacenie przyznanych przez Sąd Konkursowy
nagród i wyróżnień zostanie dokonane przelewem na konta bankowe wskazane przez Uczestników Konkursu,
którym takie nagrody i wyróżnienia przyznano. Wypłacenie nagród i wyróżnień nastąpi po podpisaniu umowy
przez autorów prac o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do wykonanej pracy konkursowej na rzecz
Zamawiającego zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych

IV.3.3)

Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze
zwycięzców konkursu: tak
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IV.3.4)

Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: nie

IV.3.5)

Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Przewodniczący Sądu Konkursowego - arch. Piotr Kostka
Zastępca Przewodniczącego - prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas
Sędzia referent - arch. Joanna Kapturczak
Zastępca Sędziego referenta - arch. Przemysław Woźny
Członek Sądu Konkursowego - dr Marcin Wysocki
Członek Sądu Konkursowego - inż. Włodzimierz Płotkowiak
Członek Sądu Konkursowego - mgr inż. Stanisław Zdebko
Sekretarz Organizacyjny Konkursu - arch. Katarzyna Wrońska
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Po otrzymaniu I nagrody (wypłacie), a przed przystąpieniem do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
Uczestnik Konkursu złoży oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak
podstaw wykluczenia oraz inne niezbędne dokumenty, o które zostanie poproszony przez Zamawiającego,
zgodnie z ustawą Pzp i z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postępu 17a
Warszawa
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postępu 17a
Warszawa
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/01/2019
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