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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:332722-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi projektowania architektonicznego
2018/S 145-332722

Ogłoszenie o konkursie

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Poznaniu
konkurs SARP nr 979
Stary Rynek 56
Poznań
61-772
Polska
Osoba do kontaktów: Przemysław Woźny
Tel.:  +48 618520020
E-mail: poznan@sarp.org.pl 
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sarp.org.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.poznan.sarp.org.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Stowarzyszenie

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: stowarzyszenie

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

II.1.1) Nazwa:
Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dotyczącej budynku Infocentrum zlokalizowanego na
terenie Kampusu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego i Wołyńskiej
Numer referencyjny: 979

II.1.2) Główny kod CPV
71220000

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71221000

mailto:poznan@sarp.org.pl
www.sarp.org.pl
www.poznan.sarp.org.pl
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71223000

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestników Konkursu - zgodnie z warunkami Regulaminu –
twórczej pracy projektowej polegającej na opracowaniu koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dotyczącej
budynku Infocentrum zlokalizowanego na terenie Kampusu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Celem
konkursu jest uzyskanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej najlepszej pod względem kompozycyjno-
przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym. Autor, zespół projektowy najlepszej koncepcji / pracy konkursowej
otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonie wielobranżowej dokumentacji
projektowej (w tym koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych), niezbędnej do uzyskania decyzji
o warunki zabudowy, pozwolenia na budowę i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w celu wyłonienia wykonawcy robót oraz wykonania robót budowlanych. Celem konkursu jest
uzyskanie koncepcji, która będzie uwzględniała kontekst istniejącego zagospodarowania terenu, który znajduje
się wokół obszaru objętego Konkursem, będzie spójna z istniejącymi budynkami Kampusu Uniwersytetu
Przyrodniczego oraz będzie szanowała prawa autorskie projektantów Kampusu (architektów; W. Milewskiego,
Z. Skupniewicza i L. Sternala)

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:
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

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:
Walory urbanistyczno-architektoniczne (kompozycyjno-przestrzenne), umiejętność wpisania nowej kubatury,
jego skali w kontekst Kampusu UP.
Walory funkcjonalno-użytkowe budynku Infocentrum, jego atrakcyjność dla studentów i pracowników.
Spełnienie programu funkcjonalnego.
Ekonomika i realność realizacyjna przyjętych rozwiązań projektowych.
Walory eksploatacyjne.
Łączna ocena pracy przy maksymalnych wartościach we wszystkich kryteriach może wynosić 100 pkt. Kryteria
będą rozpatrywane całościowo i łącznie decydować będą o ocenie pracy konkursowej.

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/09/2018
Czas lokalny: 15:00
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IV.2.3) Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom

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:
W Konkursie przewiduje się przyznanie następujących nagród i wyróżnień:
I Nagroda – 50 000 PLN brutto + zaproszenie do negocjacji dotyczących opracowania dokumentacji projektowej
II Nagroda – 30 000 PLN brutto
III Nagroda – 15 000 PLN brutto
Dwa wyróżnienia po 5 000 PLN brutto
Sąd Konkursowy może dokonać zmian w zakresie kolejności, ilości oraz wysokości nagród i wyróżnień w
ramach łącznej puli wynoszącej 105 000 PLN (słownie: sto pięć tysięcy zł, zero groszy) w zależności od ilości i
jakości prac konkursowych, pod warunkiem wykorzystania całej kwoty na ten cel przeznaczonej

IV.3.2) Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
Kwoty nagród są kwotami brutto. Nagrody i wyróżnienia pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie
z obowiązującymi przepisami i zostaną wypłacone przez Zamawiającego na podstawie dokumentów
zawierających podstawowe dane autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac w terminie 30 dni, od dnia
przedłożenia w/w oświadczeń, nie wcześniej jednak niż po upływie 30 dni, od dnia publicznego ogłoszenia
rozstrzygnięcia konkursu. Zamawiający wypłaci nagrody pieniężne po ostatecznym zatwierdzeniu wyniku
Konkursu przez Kierownika Zamawiającego. Zastrzega się wydłużenie tego terminu w przypadku wniesienia
odwołań przez Uczestników Konkursu – do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań.
Wypłacenie przyznanych przez Sąd Konkursowy nagród i wyróżnień zostanie dokonane przelewem na konta
bankowe wskazane przez Uczestników Konkursu, którym takie nagrody i wyróżnienia przyznano

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:
Przewodniczący Sądu - arch. Piotr Sobczak – Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Mias
Wiceprzewodniczący Sądu - arch. Jerzy Szczepanik Dzikowski – SARP Warszawa
Sędzia referent- arch. Wojciech Krawczuk – SARP Poznań
członek sądu - arch. Wiesław Chudziak - UPP, SARP Poznań
członek sądu - mgr Hanna Grabowska, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
członek sądu - arch. Maciej Hawrylak - SARP Wrocław
członek sądu - mgr inż. Marek Klimecki - Kanclerz UPP
członek sądu - arch. Piotr Kostka - SARP Poznań
członek sądu - prof. dr hab. Wiesław Olek - UPP, Przewodniczący Rady Bibliotecznej
członek sądu - mgr Mariusz Polarczyk - Biblioteka Główna UPP
członek sądu - prof. dr hab. Ryszard Słomski – UPP
członek sądu - arch. Eugeniusz Skrzypczak - SARP Poznań
członek sądu - prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz - UPP
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Zastępca członków Sądu: prof. dr hab. Jan Pikul – Rektor UPP
Zastępca członków Sądu: arch. Paweł Detko – SARP Warszawa
Sekretarz Konkursu: arch. Przemysław Woźny – SARP Poznań

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

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator Konkursu;
Inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu jest Pan
Tomasz Napierała, budynek WTD ul. Wojska Polskiego 38/42, pokój 22, tel. 61 8487799, e-mail:
tomasz.napierala@up.poznan.pl ;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
konkursem na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dotyczącej budynku Infocentrum;
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

mailto:tomasz.napierala@up.poznan.pl


Dz.U./S S145
31/07/2018
332722-2018-PL

- - Usługi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta 5 / 5

31/07/2018 S145
https://ted.europa.eu/
TED

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

5 / 5

Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: https://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:
Uczestnikowi Konkursu, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w ustawie Pzp.
Środki ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy Pzp i przysługują Uczestnikom Konkursu, a
także innym osobom, jeżeli ich interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy.
Przed upływem terminu do składania wniosków w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na
listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.
Odwołanie wnosi się w terminach określonych art. 182 ustawy Pzp na zasadach określonych w dziale VI
ustawy.
W przypadku skorzystania ze środków ochrony prawnej przez któregokolwiek z Uczestników Konkursu,
termin związania Regulaminem Konkursu i wypłacenia nagród i wyróżnień ulega przedłużeniu do chwili
prawomocnego zakończenia procedur w przedmiocie rozpoznania środków ochrony prawnej

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/07/2018

https://www.uzp.gov.pl/kio
https://www.uzp.gov.pl/kio

