Kościerzyna: Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania
terenu wokół pomnika J. Wybickiego w Kościerzynie
Numer ogłoszenia: 44902 - 2014; data zamieszczenia: 07.02.2014
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna, woj. pomorskie, tel. 58 6802300, faks
58 6802320.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.koscierzyna.gda.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno architektonicznej zagospodarowania terenu wokół pomnika J. Wybickiego w Kościerzynie.
II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej
zagospodarowania terenu wokół pomnika J. Wybickiego w Kościerzynie.
II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.40.00.00-2.
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 Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział
w konkursie bądź podmioty te występujące wspólnie, jako Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie, spełniający
następujące wymagania: 1.nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych. W przypadku Uczestników konkursu wspólnie biorący udział w konkursie warunek ten musi spełniać każdy z
Uczestników indywidualnie. 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej. Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia: Warunek
zostanie spełniony, jeśli Uczestnik konkursu wykaże, że w składzie zespołu projektowego znajduje się co najmniej 1 osoba
posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń w rozumieniu Prawa
budowlanego i będąca członkami Izby Architektów RP lub będąca członkami analogicznych zagranicznych korporacji
architektów. W przypadku Uczestników konkursu wspólnie biorący udział w konkursie warunek ten może być spełniony łącznie.
Powyższy warunek zostanie spełniony w przypadku posiadania przez jedną osobę wymaganych powyżej uprawnień.
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadania kwalifikacji i uprawnień w zakresie określonym
powyżej, dopuszcza odpowiadające im doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz
innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
1. walory architektoniczne tworzące specyficzny charakter miejsca - 50
2. rozwiązania programowo - funkcjonalne aktywizujące przestrzeń społeczną - 50
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:
Dostępny do dnia: 19.02.2014, godzina 13:00.
Miejsce: Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna, pok. 62, IV piętro bud urzędu oraz strona internetowa
Zamawiającego www.bip.koscierzyna.gda.pl.
IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Data: 19.02.2014, godzina 13:00.
Miejsce: Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna, pok. 62, IV piętro bud urzędu.
IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:
Termin: planowany termin składania prac konkursowych - 28.03.2014r..
Miejsce: Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna, pok. 62, IV piętro bud urzędu.
IV.3) NAGRODY
Rodzaj i wysokość nagród: 1.Przewidziano następujący podział nagród: pierwsza nagroda - 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy
złotych) oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej, o której
mowa w pkt. 1.2 regulaminu konkursu, druga nagroda - 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), trzecia nagroda 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).2.Sąd konkursowy zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród lub przyznania
ewentualnych wyróżnień w ramach sumy nagród pieniężnych.3. Sąd konkursowy ma prawo do odstąpienia od przyznania
określonej nagrody lub nagród, w tym do nieprzyznania pierwszej nagrody, względnie wyróżnień, jeżeli prace konkursowe nie
będą spełniać kryteriów oceny prac w stopniu pozwalającym na ich przyznanie.
Wywieszono: 07.02.2014r.

