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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:39901-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2018/S 019-039901
Ogłoszenie o konkursie
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
E-mail: sarpkonkurs-stadion@wp.pl
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sarp.katowice.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.sarp.katowice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział Katowice
ul. Dyrekcyjna 9
Katowice
40-013
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Szymańska Sułkowska
E-mail: sarpkonkurs-stadion@wp.pl
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sarp.katowice.pl

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:

27/01/2018
S19
http://ted.europa.eu/TED

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

1/4

Dz.U./S S19
27/01/2018
39901-2018-PL

- - Usługi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta

2/4

Konkursu 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 – obejmować będzie:
— projekt stadionu miejskiego,
— projekt hali sportowej,
— projekt zagospodarowania terenu założenia funkcjonalno-przestrzennego, z uwzględnieniem istniejących
uwarunkowań przestrzennych, przyrodniczych i infrastrukturalnych otoczenia.

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: Architekt

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:
Prace konkursowe będą 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.2.2)

Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/02/2018
Czas lokalny: 15:00

IV.2.3)

Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
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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:
I Nagroda - 50 000 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz zaproszenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki - dla Uczestnika konkursu,
którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą,
II Nagroda – 30 000 PLN brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych);
III Nagroda – 20 000 PLN brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

IV.3.2)

Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
1. Zamawiający wypłaci nagrody pieniężne w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty ostatecznego
zatwierdzenia wyniku Konkursu przez Kierownika Zamawiającego (z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu
Rozdział I ust.4 pkt.4.3.), a od nagród odprowadzony zostanie podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami,
czynności techniczne związane z wypłatą zostaną dokonane przez Organizatora Konkursu.
2. W terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia zatwierdzenia wyników Konkursu przez Kierownika
Zamawiającego (z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu Rozdział I ust.4), do Uczestnika Konkursu, którego
praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą, skierowane zostanie zaproszenie do udziału i do
negocjacji w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Uczestnik Konkursu, który otrzyma nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej
ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej zobowiązany jest przystąpić do negocjacji w miejscu.
I terminie wskazanym przez Zamawiającego z uwzględnieniem zapisów istotnych postanowień umowy o
wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego określonych w Załączniku nr 4 do
Regulaminu.

IV.3.3)

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

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:
Piotr Średniawa członek sądu
Tomasz Studniarek członek sądu
Piotr Fischer zastępca przewodniczącego sądu
Andrzej Bulanda przewodniczący sądu
Marek Pelc członek sądu
Adam Kochański członek sądu
Stanisław Podkański członek sądu
Sławomir Witek członek sądu
Andrzej Grzybowski zastępca członka sądu
Arkadiusz Płomecki zastępca członka sądu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze
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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

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się:w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
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 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/01/2018

27/01/2018
S19
http://ted.europa.eu/TED

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

4/4

