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Poznań: Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum
Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu
Numer ogłoszenia: 34655 - 2015; data zamieszczenia: 12.03.2015
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, woj. wielkopolskie,
tel. 061 8410500, faks 061 8480556.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.poznan.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej
Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu.
II.2) Określenie przedmiotu konkursu: 1. Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum
Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a wraz z koncepcją
zagospodarowania terenu. 2. Przedmiot Konkursu obejmuje: - opracowanie koncepcji architektonicznourbanistycznej, - przeniesienie praw autorskich do wybranych prac. 3. Celem Konkursu jest wybranie spośród
złożonych prac konkursowych jednej najlepszej pracy konkursowej, której autor/autorzy otrzymają zaproszenie do
udziału w postępowaniu na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, pozwalającej na wykonanie
zadania inwestycyjnego pod nazwą: Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu, os.
Mielżyńskiego 5a, w trybie zamówienia z wolnej ręki.
II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.00.00-2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. W celu wykazania spełnienia warunku
dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia Uczestnicy Konkursu winni udokumentować wykonanie
przynajmniej jednej usługi polegającej na sporządzeniu projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej
budynku użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 2 500 m2, która wykonana została w
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okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z załączeniem dowodów na należyte
wykonanie usługi. Przez budynek użyteczności publicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.), należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania,
opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług
pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym,
lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych
funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny, 2. w celu wykazania
spełnienia warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, Uczestnicy Konkursu winni potwierdzić, że do realizacji zamówienia skierują osoby
posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, po dwie osoby (projektant + sprawdzający)
w następujących specjalnościach: (1) architektonicznej, (2) konstrukcyjno-budowlanej, (3) instalacji sanitarnych,
(4) instalacji wentylacji i klimatyzacji, (5) instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, (6) drogowej,
(7) instalacji teletechnicznych. 3. W celu wykazania spełnienia pozostałych warunków, tj.: dotyczącego posiadania
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich
posiadania oraz dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Uczestnicy Konkursu winni przedłożyć
oświadczenie o spełnianiu warunków. 4. Uczestnicy Konkursu winni ponadto wykazać brak podstaw do
wykluczenia określonych w art. 24 ust.1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
1. rozwiązania funkcjonalno-użytkowe - 40
2. walory architektoniczne i estetyczne - 25
3. powiązania projektowe budynku z istniejącym układem przestrzennym - 15
4. rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe projektu oraz jego innowacyjny charakter - 10
5. realność realizacji inwestycji w relacji do planowanego łącznego kosztu inwestycji - 10

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:
Dostępny do dnia: 23.07.2015, godzina 18:00.
Miejsce: 1) strona internetowa: http://poznan.sarp.org.pl./konkurs-ckp-swarzedz, 2) sekretariat SARP, Stary
Rynek 56, 61-772 Poznań, 3)przesłanie na wniosek Wykonawcy listem poleconym.
IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
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Data: 07.05.2015, godzina 11:00.
Miejsce: Sekretariat SARP, Stary Rynek 56, 61-772 Poznań.
IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:
Termin: 23.07.2015 r. godzina 18:00.
Miejsce: Sekretariat SARP, Stary Rynek 56, 61-772 Poznań.
IV.3) NAGRODY
Rodzaj i wysokość nagród: 1. Sąd Konkursowy dokona wyboru trzech prac konkursowych. Autorom tych prac
zostaną przyznane nagrody pieniężne. Autor/Autorzy najlepszej pracy konkursowej, któremu zostanie przyznana
pierwsza nagroda zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem
będzie opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w
Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a. 2. Nagrody pieniężne zostaną przyznane w następujących wysokościach: - I
nagroda - 30.000,00 zł, - II nagroda - 20.000,00 zł, - III nagroda - 10.000,00 zł. 3. Wypłacenie nagrody pieniężnej i
zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, uwarunkowane będzie podpisaniem umowy w
zakresie przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do nagrodzonych prac konkursowych
wraz z przeniesieniem prawa własności do złożonego egzemplarza pracy konkursowej.
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