Przywidz: KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNEJ DLA ZADANIA BUDOWA HALI SPORTOWEJ W
MIEJSCOWOŚCI PRZYWIDZ
Numer ogłoszenia: 315638 - 2012; data zamieszczenia: 27.08.2012
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, woj. pomorskie,
tel. 058 6825146, faks 058 6825225.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.urzad.przywidz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: KONKURS NA
OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ DLA
ZADANIA BUDOWA HALI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PRZYWIDZ.
II.2) Określenie przedmiotu konkursu: 1.1 Przedmiotem konkursu jest opracowanie
koncepcji programowo-przestrzennej budowy hali sportowej w miejscowości Przywidz na
działce nr 208/2, 209/1, 209/4. 1.4 Autor wybranej pracy konkursowej zostanie zaproszony do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej
ręki na: a) opracowanie dokumentacji projektowej uwzględniając następujące branże i
zagadnienia: - architektura; - konstrukcja; - instalacja wodno-kanalizacyjna; - instalacja
centralnego ogrzewania; - instalacja ciepła technologicznego do nagrzewnic w hali; instalacja elektryczna i oświetleniowa umożliwiająca organizację imprez sportowych,
sterowana mikroprocesorem PLC z pulpitem zarządzania; - instalacja monitoringu; instalacja nagłośnieniowa zapewniająca skuteczne nagłośnienie imprez sportowych i
widowiskowych; - zagospodarowanie działki; - przyłącza do mediów zewnętrznych; włączenie do drogi wojewódzkiej i powiatowej; b) opracowanie projektów wykonawczych; c)
uzyskanie pozwolenia na budowę po otrzymaniu niezbędnych pełnomocnictw; d)
opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót; e) opracowanie harmonogramu prac, obejmującego sporządzenie dokumentacji i
wykonanie robót budowlanych; f) pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną
w oparciu o opracowaną dokumentację; g) opracowanie prognozowanej kalkulacji kosztów
eksploatacji w ujęciu rocznym i pięcioletnim..
II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.23.00.00-9.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU



Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Uczestnikiem konkursu
może być: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, zwana również Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym
udział w konkursie bądź podmioty te występujące wspólnie, jako Uczestnicy konkursu
wspólnie biorący udział w konkursie, spełniający następujące wymagania: 1.1 nie
podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych W przypadku Uczestników konkursu wspólnie biorących
udział w konkursie warunek ten musi spełniać każdy z Uczestników indywidualnie.
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
pracy konkursowej oraz posiadania wiedzy i doświadczenia; Opis sposobu
dokonywania oceny spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania pracy konkursowej: Warunek zostanie spełniony, jeśli Uczestnik konkursu
wykaże, że w składzie zespołu projektowego znajduje się: a) co najmniej jedna osoba
posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń, zgodnie z prawem państwa, w którym prowadzi
działalność; b) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, zgodnie z
prawem państwa, w którym prowadzi działalność; W przypadku Uczestników
konkursu wspólnie biorących udział w konkursie warunek ten może być spełniony
łącznie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i
doświadczenia: Warunek zostanie spełniony, jeśli Uczestnik konkursu wykaże się
należytym wykonaniem min. 1 pracy projektowej na budowę obiektu budowlanego
kubaturowego z infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1200 m² (z
wyłączeniem budownictwa mieszkaniowego) w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania prac konkursowych, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie. W przypadku Uczestników konkursu
wspólnie biorących udział w konkursie warunek ten może być spełniony łącznie..

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:





1. walory architektoniczne i urbanistyczne razem z realnością proponowanych
rozwiązań - 30
2. sprawność funkcjonalno - użytkowa - 30
3. ekonomika rozwiązań - 20
4. ekonomiczność kosztów eksploatacji i utrzymania obiektu - 20

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:



Dostępny do dnia: 09.11.2012, godzina 15:30.
Miejsce: Urząd Gminy w Przywidzu ul. Gdańska 7 83-047 Przywidz pokój 2.1.

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:




Data: 14.09.2012, godzina 15:00.
Miejsce: Urząd Gminy w Przywidzu ul. Gdańska 7 83-047 Przywidz pokój 2.1.

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:



Termin: 09.11.2012 godz. 15:00.
Miejsce: Urząd Gminy w Przywidzu ul. Gdańska 7 83-047 Przywidz pokój 2.1.

IV.3) NAGRODY


Rodzaj i wysokość nagród: 6.1. Organizator konkursu może przyznać nagrody dla
jednej, dwóch, lub trzech prac konkursowych w łącznej wysokości 9 000 zł (dziewięć
tysięcy złotych). 6.2. Przewidziano następujący podział nagród: pierwsza nagroda 5
000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), druga nagroda 3 000 zł (słownie: trzy tysiące
złotych), trzecia nagroda 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), 6.3. Sąd
konkursowy zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród w ramach
preliminowanej sumy nagród pieniężnych. 6.4. Niezależnie od nagród pieniężnych
Organizator konkursu, w oparciu o art. 111 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych, przyzna Autorowi najwyżej ocenionej pracy konkursowej nagrodę w
postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie
dokumentacji projektowej hali sportowej w Przywidzu..

