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Ogłoszenie nr 520558064-N-2020 z dnia 29.12.2020 r.
Włocławek:
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek, Krajowy numer identyfikacyjny
91086691000000, ul. ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie,
państwo Polska, tel. (54) 414 40 00, e-mail zamowienia@um.wloclawek.pl, faks (54) 414 42 57.
Adres strony internetowej (url): www.wloclaek.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu
konkursu, można uzyskać pod adresem(URL):
https://bip.um.wlocl.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/Prace konkursowe należy przesyłać
Elektronicznie:
pod adres: woonerf@um.wloclawek.pl
Dopuszczone jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac
konkursowych w inny sposób:
pisemnie na adres: Biuro Obsługi Mieszkanców - stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Prezydenta
Miasta Włocławek, Urząd Miata Włocławek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zadania pn. „3 – go Maja
woonerfem/przebudowa ul. 3 Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek
obejmującego przebudowę ulicy”
Numer referencyjny: I.RNI.7011.86.2019
II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zadania pn.
„3 – go Maja woonerfem/przebudowa ul. 3 Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji
Miasta Włocławek obejmującego przebudowę ulicy” w oparciu o Regulamin konkursu. Koncepcja
powinna być zgodna z przedstawionymi poniżej wytycznymi i wymaganiami. Koncepcja musi
zostać opracowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego ze szczególnym
uwzględnieniem dostępności pozwalającej osobom z niepełnosprawnościami na korzystanie ze
wszystkich elementów na zasadzie równości z innymi osobami. Na podstawie koncepcji zostanie
sporządzona dokumentacja techniczna niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę na
przebudowę ulicy 3-Maja w ramach zadania: „3-go Maja woonerfem”, w oparciu o ustawę Prawo
budowlane. Część graficzna opracowania powinna obejmować: Minimum 4 sztywne plansze o
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wymiarach 100 x 70 cm oraz 1 plansza o formacie A3; Koncepcję projektu zagospodarowania
terenu z uwzględnieniem najbliższych, lokalnych powiązań z terenami sąsiednimi, (Mapa w wersji
elektronicznej w rozszerzeniu dxf–plik zip nazwa: Mapa zasadnicza) w skali minimum 1:500;
Wizualizacje, minimum 2, z „lotu ptaka” przedstawiające w czytelny sposób całość projektu terenu
objętego konkursem; Wizualizacje mogą przedstawiać części terenu, ale w taki sposób aby razem
uwzględniały cały obszar objęty konkursem; Minimum 4 wizualizacje z perspektywy człowieka,
przedstawiające wszystkie charakterystyczne, różnorodne kompozycyjnie fragmenty terenu;
Schemat komunikacji pieszej, rowerowej i kołowej wraz z wyznaczonymi miejscami do parkowania
rowerów i samochodów; Przekroje w charakterystycznych punktach; Koncepcję elementu lub
elementów identyfikacyjnych miasta, przestrzeni (pkt. 1.7.1.). Studium powiązań przestrzennych
terenu opracowania w relacji ze śródmieściem w skali 1:5000 na planszetce A3. Jako materiał
pomocniczy, inspirujący należy potraktować wyłonione prace w konkursie studenckim pt.
„Koncepcja funkcjonalno – przestrzenna zagospodarowania ul. 3 Maja we Włocławku” . Koncepcja
zagospodarowania winna być zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
II.3) Główny kod CPV 71240000-2

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. Uczestnikami konkursu może być:
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
zwana również „Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie" bądź
podmioty te występujące wspólnie, jako „Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w
konkursie", spełniający następujące wymagania: 1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych. W przypadku Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie"
każdy z Uczestników musi wykazać brak podstaw wykluczenia. 1.2. spełniają warunki udziału w
postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące
zdolności technicznej i zawodowej poprzez dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania
pracy konkursowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Warunek zostanie
spełniony, jeśli Uczestnik konkursu wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: a) co najmniej
jedną osobą, która będzie wchodzić w skład zespołu projektowego i która posiada uprawnienia
budowane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń; b) co najmniej
jedną osobą z tytułem architekta krajobrazu c) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia
budowane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń; Uwaga: dopuszcza się
także kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art.
12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. z późn.
zm.) z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2020 roku, poz. 220 t.j.). Wymóg dotyczy zarówno uczestników biorących udział jako ,osoba
fizyczna", jak i ,osoba prawna". W przypadku „Uczestników konkursu wspólnie biorących
udział w konkursie" warunek ten może zostać spełniony łącznie.
Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do
prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Nie
Należy podać dla jakiego zawodu:

29.12.2020, 13:38

Firefox

3z3

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP404/Preview/539303cd-d23b-4106-a573-958...

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
Trafność rozwiązań funkcjonalnych programowo-przestrzennych ze szczególnym uwzględnieniem
dostępności dla wszystkich użytkowników i powiązań z ... - 20
Uwzględnienie potrzeb mieszkańców, zawartych w wytycznych znajdujących się w Części B
Regulaminu konkursu - 20
Komfort i atrakcyjność użytkowania ze szczególnym naciskiem na ustalenie sensu miejsca,
nośników tożsamości i wartości - 20
Usługi ekosystemu: wyposażenie w proekologiczne rozwiązania z zakresu smart city, zarządzanie
wodami opadowymi, poprawy klimatu, tłumienia hałasu, ... - 20
Ekonomika proponowanych rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki kosztów
eksploatacji - 20
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac
konkursowych:
Data: 21/01/2021, godzina: 12:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w
konkursie lub prace konkursowe:
PL
IV.2.2) Inforacje dodatkowe:
Wraz z wnioskiem należy złożyć dokumenty wymagane Regulaminem konkursu
IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
Organizator konkursu może przyznać nagrody dla jednej, dwóch lub trzech prac konkursowych w
łącznej wysokości 54 000 zł netto (słownie pięćdziesiąt cztery tysiące złotych netto). Przewidziano
następujący podział nagród pieniężnych: - pierwsza nagroda 25 000 zł netto, - druga nagroda 15 000
zł netto, - trzecia nagroda 10 000 zł netto, dwa wyróżnienia po 2000 zł każde. Sąd konkursowy
zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród w ramach preliminowanej sumy nagród
pieniężnych, w tym również prawo do nie przyznawania nagród.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy
wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:
Nie
Informacje dodatkowe:
Organizator konkursu, w oparciu o art. 111 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
zaprosi Autora najwyżej ocenianej pracy do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na
wykonie dokumentacji projektowej, będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podejścia do negocjacji w trybie
zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej w przypadku, gdy Sąd
konkursowy nie przyzna pierwszej nagrody.
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