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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:292589-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Kielce: Usługi architektoniczne i podobne
2016/S 162-292589
Ogłoszenie o konkursie
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Kielce
Rynek 1
Kielce
25-303
Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Gwizdak
Tel.: +48 604465305
E-mail: konkurs.dworzec.kielce@gmail.com
Faks: +48 413415870
Kod NUTS: PL33
Adresy internetowe:
Główny adres: www.um.kielce.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://kielce.sarp.org.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
SARP Stowarzyszenie Architektów Polskich o/Kielce
ul. Silniczna 15/4
Kielce
25-515
Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Gwizdak
Tel.: +48 604465305
E-mail: konkurs.dworzec.kielce@gmail.com
Faks: +48 413415870
Kod NUTS: PL331
Adresy internetowe:
Główny adres: http://kielce.sarp.org.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
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II.1)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)

Nazwa:
Konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z
systemem informacji dla pasażerów.

II.1.2)

Główny kod CPV
71200000

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
79932000

II.2.4)

Opis zamówienia:
Konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Budowy Centrum Komunikacyjnego wraz
z Systemem Informacji Pasażera (przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejącego zespołu dworca
autobusowego przy ul. Czarnowskiej 12 w Kielcach).
Celem Konkursu jest wypracowanie optymalnych rozwiązań dla podniesienia walorów
funkcjonalnych,przestrzennych, ekonomicznych i ekologicznych dworca wraz z otoczeniem przy zachowaniu
niepowtarzalnej formy i schematu funkcjonalnego.
Powierzchnia terenu w granicach opracowania ok. 3,5 ha, łączna powierzchnia użytkowa istniejącego budynku
wynosi 2 976,1 m2; powierzchnia całkowita 3 904,6 m2, kubatura netto 9 310,98 m3.
Dokumenty wymagane od uczestników konkursu zostały określone w pkt.III.2. regulaminu konkursu.
Organizatorem konkursu jest: SARP.

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Planowane finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
2014-2020 – w ramach wielozadaniowego projektu Gminy Kielce pn. Rozwój Komunikacji Publicznej w
Kielcach.

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:
A)Kryterium „K1”: atrakcyjność i trafność całości rozwiązań przestrzennych formalnych – waga kryterium „K1”50
%;
b) Kryterium „K2”: walory rozwiązań funkcjonalnych – waga kryterium „K2” 40 %;
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c) Kryterium „K3”: cena brutto za wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru
autorskiego – waga kryterium „K3” 10 %.
IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/09/2016
Czas lokalny: 20:00

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:
A) I Nagroda – 30 000 PLN + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki do wykonania
szczegółowego opracowania pracy konkursowej;
b) II Nagroda – 20 000 PLN
c) III Nagroda – 10 000 PLN
d) 2 wyróżnienia po 5 000 PLN
Sąd Konkursowy może dokonać innego podziału nagród oraz ewentualnych wyróżnień pod warunkiem
wyczerpania całej puli nagród. Dopuszcza się przy tym możliwość przyznania przez Sąd Konkursowy nagród i
wyróżnień równorzędnych oraz dodatkowych wyróżnień honorowych o charakterze niepieniężnym.

IV.3.2)

Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

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: tak

IV.3.5)

Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Sekcja.III.1) Warunki udziału:
a)nie podleganie wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 oraz art.24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp,
b) spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie
dysponowania osobami lub zespołem osób zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia, w którego skład
będzie wchodzić:
co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności:
- architektonicznej będąca czynnym członkiem Izby Architektów RP i pełniąca rolę Autora pracy konkursowej
- konstrukcyjno – budowlanej,
- inżynieryjnej drogowej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i
wentylacyjnych,wpisanymi na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego RP.
Szczegółowe warunki udziału w konkursie opisane zostały w pkt. III.1. regulaminu konkursu.
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VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zgodnie z terminami określonymi w art. 182
ustawy Pzp:
2. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
1) nie zawiera braków formalnych,
2) uiszczono wpis.
3. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia
dołącza się do odwołania. Wysokość i sposób pobierania wpisu od odwołania oraz rodzaje kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposób ich rozliczania określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
15marca 2010 r. (Dz. U. Nr 41, poz. 238).
4. Odwołanie rozpoznaje Krajowa Izba Odwoławcza w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia.
5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu
okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
6. Dokładne informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w ustawie z 29.1.2004 Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), w Dziale VI – Środki ochrony prawnej.

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
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/08/2016
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