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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140665-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Olsztyn: Usługi projektowania architektonicznego
2016/S 079-140665
Ogłoszenie o wynikach konkursu
Dyrektywa 2004/18/WE
Niniejszy konkurs jest objęty przepisami: dyrektywy 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Olsztyn
pl. Jana Pawła II nr 1
Punkt kontaktowy: Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Oddział w Olsztynie, ul. Kołłątaja 14, 10-034
Olsztyn
Osoba do kontaktów: Ewa Rombalska
10-101 Olsztyn
POLSKA
E-mail: olsztyn@sarp.org.pl
Adresy internetowe:
http://www.bip.olsztyn.eu
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

1.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów
zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot konkursu/opis projektu
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana konkursowi/ projektowi przez instytucję zamawiającą/ podmiot zamawiający:
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej przebudowy i rozbudowy Hali
Widowiskowo – Sportowej „Urania” w Olsztynie.

II.1.2)

Krótki opis:
1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej przebudowy i
rozbudowy Hali Widowiskowo – Sportowej „Urania” w Olsztynie. 2. Organizatorem konkursu, działającym na
zlecenie Zamawiającego jest: Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddział w Olsztynie, ul. Kołłątaja 14,
10-034 Olsztyn; www.olsztyn.sarp.org.pl,; e-mail:olsztyn@sarp.org.pl 3. Szczegółowy opis przedmiotu
konkursu
oraz warunki udziału w konkursie zawarte są w Regulaminie konkursu, który opublikowany jest na stronie
internetowej Zamawiającego pod adresem http://www.olsztyn.eu oraz organizatora www.olsztyn.sarp.org.pl

II.1.3)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71220000, 71222000
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IV.1)

Informacje administracyjne

IV.1.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
konkurs SARP nr 964

IV.1.2)

Informacje dotyczące poprzednich publikacji
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego konkursu: tak
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 246-448310 z dnia 19.12.2015
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Sekcja V: Wyniki konkursu
Nr: 1
Nazwa: I nagrodę przyznano w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy i
rozbudowy Hali Widowiskowo-Sportowej „Urania” w Olsztynie
V.1)
Przyznanie i nagrody
V.1.1)

Liczba uczestników:
15

V.1.2)

Liczba uczestników z zagranicy:

V.1.3)

Nazwy i adresy zwycięzców konkursu
Urban Architect
ul. Sucharskiego 7/23
10-693 Olsztyn
POLSKA

V.1.4)

Wartość nagród
Wartość przyznanych nagród bez VAT: 45 000 PLN

Nr: 2
Nazwa: III nagrodę przyznano w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy i
rozbudowy Hali Widowiskowo – Sportowej „Urania” w Olsztynie
V.1)
Przyznanie i nagrody
V.1.1)

Liczba uczestników:
15

V.1.2)

Liczba uczestników z zagranicy:

V.1.3)

Nazwy i adresy zwycięzców konkursu
DŻUS GK Architekci s.c.
ul. Artyleryjska 3H
10-127 Olsztyn
POLSKA

V.1.4)

Wartość nagród
Wartość przyznanych nagród bez VAT: 19 000 PLN

Nr: 3
Nazwa: Wyróżnienie przyznano na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy i rozbudowy Hali
Widowiskowo – Sportowej „Urania” w Olsztynie
V.1)
Przyznanie i nagrody
V.1.1)

Liczba uczestników:
15

V.1.2)

Liczba uczestników z zagranicy:
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V.1.3)

Nazwy i adresy zwycięzców konkursu
STUDIO-PROJEKT Autorska Pracownia Architektoniczna s.c. Ryszard Bąk, Anna Mikulska-Bąk, Piotr MikulskiBąk
ul. Jodłowa 7A
10-164 Olsztyn
POLSKA

V.1.4)

Wartość nagród
Wartość przyznanych nagród bez VAT: 8 000 PLN

Nr: 4
Nazwa: Wyróżnienie przyznano w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy i
rozbudowy Hali Widowiskowo – Sportowej „Urania” w Olsztynie
V.1)
Przyznanie i nagrody
V.1.1)

Liczba uczestników:
15

V.1.2)

Liczba uczestników z zagranicy:

V.1.3)

Nazwy i adresy zwycięzców konkursu
APA Czech Duliński Wróbel Agencja Projektowa „Architektura” Sp. z o.o.
ul. Wróblewskiego 3/2
31-148 Kraków
POLSKA

V.1.4)

Wartość nagród
Wartość przyznanych nagród bez VAT: 8 000 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Konkurs związany z projektem i/lub programem finansowanym ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)

Informacje dodatkowe:
1. Organizator przewidział jako I nagrodę – kwota brutto 43 000 PLN oraz zaproszenie do negocjacji w trybie
zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej części realizacyjnej konkursu.
2. Uczestnik konkursu, który otrzyma pierwszą nagrodę, zwany dalej Wykonawcą, będzie zobowiązany do
przedstawienia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia w trybie z wolnej ręki.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający będzie żądał oświadczeń i
dokumentów:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy,
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8
ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9
ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
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e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11
ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
f) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
g) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
VI.3)

Procedury odwoławcze

VI.3.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Uczestnikom konkursu, a także innym
podmiotom, jeżeli mają oni lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Organizatora Konkursu lub Zamawiającego przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp:
odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do Sądu. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od
niezgodnej z przepisami ustawy czynności Organizatora Konkursu lub Zamawiającego podjętej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Organizator Konkursu lub Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w
formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp wraz z dowodem
uiszczenia wpisu. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Organizatorowi Konkursu oraz Zamawiającemu
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mogli oni zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.

VI.3.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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