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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:266580-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2018/S 117-266580
Ogłoszenie o wynikach konkursu
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Miasto Katowice
ul. Młyńska 4
Katowice
40-098
Polska
Osoba do kontaktów: 40-013 Katowice ul. Dyrekcyjna 9, SARP Oddział Katowice
Tel.: +48 322593302
E-mail: sarpkonkurs-stadion@wp.pl
Faks: +48 327054949
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.katowice.eu
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

Nazwa:
Konkurs na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej kompleksu sportowego stadionu miejskiego w
Katowicach w ramach zadania pn.: „Budowa stadionu miejskiego w Katowicach”
Numer referencyjny: BZP.271.7.1.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
71000000

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71221000

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zespół założenia przestrzennego – w zakresie określonym jako przedmiot Konkursu – obejmuje:
— projekt stadionu miejskiego,
— projekt hali sportowej,
— projekt zagospodarowania terenu założenia funkcjonalno-przestrzennego, z uwzględnieniem istniejących
uwarunkowań przestrzennych, przyrodniczych i infrastrukturalnych otoczenia.

21/06/2018
S117
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Wyniki konkursu na projekt - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/4

Dz.U./S S117
21/06/2018
266580-2018-PL

II.2.13)

- - Usługi - Wyniki konkursu na projekt - Procedura otwarta

2/4

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

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

Rodzaj procedury konkursu
Otwarta

IV.1.9)

Kryteria oceny projektów:
Prace konkursowe oceniane według następujących kryteriów:
a) walory urbanistyczne, w tym w szczególności: kompozycja założenia przestrzennego całego zespołu
obiektów, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej – 30 %;
b) walory architektoniczne, w tym w szczególności: kompozycja założenia przestrzennego obiektów
kubaturowych, rozwiązania funkcjonalne w skali architektonicznej, walory zaproponowanych form
architektonicznych i rozwiązań konstrukcyjnych – 50 %;
c) walory ekonomiczne projektu z punktu widzenia realizacji i kosztów przyszłej eksploatacji obiektów, budowli
oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu – 20 %.

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 019-039901

Sekcja V: Wyniki konkursu
Konkurs zakończył się bez przyznania nagrody: nie
V.3)

Przyznanie i nagrody

V.3.1)

Data decyzji sądu konkursowego:
12/06/2018

V.3.2)

Informacje o uczestnikach
Liczba wziętych pod uwagę uczestników: 11
Liczba uczestniczących MŚP: 11
Liczba uczestników z innych krajów: 1

V.3.3)

Nazwy i adresy zwycięzców konkursu
I RS Architekci Sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 26A
Ruda Śląska
41-700
Polska
Kod NUTS: PL228
Zwycięzcą jest MŚP: tak

V.3.3)

Nazwy i adresy zwycięzców konkursu
II JSK Architekci Sp. z o.o. lider konsorcjum, Partner Konsorcjum – Biuro Usług Architektonicznych „Profil” Sp. z
o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18
Warszawa
02-092
Polska
Kod NUTS: PL911
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Zwycięzcą jest MŚP: tak
V.3.3)

Nazwy i adresy zwycięzców konkursu
III LAP Studio Sp. z o.o.+ Sto Procent Architekci s.c.
Al. Szucha 8
Warszawa
00-582
Polska
Kod NUTS: PL911
Zwycięzcą jest MŚP: tak

V.3.4)

Wartość nagród
Wartość przyznanych nagród bez VAT: 100 000.00 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
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 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1) w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego
wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w
ww.przepisach przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Pzp.
2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo
wterminie 15 dni – w pozostałych przypadkach.
3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
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4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej 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.
5) Jeżeli zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
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 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/06/2018
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