
Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 315638-2012 z dnia 2012-08-27 r. Ogłoszenie o konkursie - Przywidz 
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... 
Termin składania ofert: 2012-09-14  

 

Przywidz: KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEK TONICZNO - 
URBANISTYCZNEJ DLA ZADANIA BUDOWA HALI SPORTOWEJ W 
MIEJSCOWO ŚCI PRZYWIDZ.  
Numer ogłoszenia: 486206 - 2012; data zamieszczenia: 03.12.2012 
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Czy ogłoszenie o konkursie było zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 315638 - 2012r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, woj. pomorskie, 
tel. 058 6825146, faks 058 6825225. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: 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) Okre ślenie 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 ADMINISTRACYJNE 

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej:  nie. 

SEKCJA IV: WYNIKI KONKURSU 

IV.1) LICZBA UCZESTNIKÓW:  14 

IV.2) NAGRODY  

• Miejsce: 1. 

IV.2.1) Nazwa i adres autora(ów) wybranej pracy konkursowej 

• T-33 Architekci-Skrobun, Zaborniak, sp.j.,, ul. Świętojańska 135/5, 81-404 Gdynia, 
kraj/woj. pomorskie. 

IV.2.2) Wartość nagrody 

• Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody (bez VAT): 5000 PLN. 

IV.2) NAGRODY  

• Miejsce: 2. 

IV.2.1) Nazwa i adres autora(ów) wybranej pracy konkursowej 

• Arch & Pro Concept Zaleski Jr Design, mgr inż. Arch. Leszek Zaleski,, ul. Kubusia 
Puchatka 7, 80-308 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie. 

IV.2.2) Wartość nagrody 

• Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody (bez VAT): 2000 PLN. 

IV.2) NAGRODY  

• Miejsce: 2. 

IV.2.1) Nazwa i adres autora(ów) wybranej pracy konkursowej 

• Architektoniczne Biuro Projektowe Konopski & Konopski sp.j.,, ul. Skarszewska 42, 
62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie. 



IV.2.2) Wartość nagrody 

• Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody (bez VAT): 2000 PLN. 

 
 


