KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI
ARCHITEKTONICZNO-TECHNICZNEJ KŁADKI PIESZOROWEROWEJ PRZEZ RZEKĘ BUG W MIEJSCOWOŚCI
NIEMIRÓW
Nr: ZP-O.271.4.2.2013
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, woj. podlaskie,
tel. 085 6577003, faks 085 6577121.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mielnik.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: KONKURS NA OPRACOWANIE
KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-TECHNICZNEJ KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ PRZEZ
RZEKĘ BUG W MIEJSCOWOŚCI NIEMIRÓW.
II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-technicznej kładki
pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów wraz z zagospodarowaniem terenu
bezpośrednio przylegającego oraz połączeniem z ciągiem ścieżek rowerowych w granicach
opracowania konkursowego.
Autor wybranej, nagrodzonej pracy konkursowej zostanie zaproszony do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki (negocjacje)
na:
a) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę po otrzymaniu
niezbędnych pełnomocnictw, map do celów projektowych, danych i parametrów hydrologicznych
opracowanych przez IMiGW w Warszawie, warunków RZGW w Warszawie, jak również badań
geologicznych;
b) opracowanie projektów wykonawczych;
c) opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wyłonienie
wykonawcy wykonania robót budowy kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości
Niemirów,
d) opracowanie harmonogramu prac, obejmującego sporządzenie dokumentacji i wykonanie robót
budowlanych; e) pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną w oparciu o opracowaną
dokumentację.

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.23.00.00-9.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
•

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu:

1. Uczestnikiem 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 ustawy Prawo zamówień
publicznych. W przypadku „Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie”
warunek ten musi spełniać każdy z Uczestników indywidualnie.
1.2. Spełniają warunki udziału w konkursie o których mowa w art. 22 ust. 1 w zw. Z art. 115 ust.2
pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania pracy konkursowej. Warunek zostanie spełniony, jeśli Uczestnik konkursu wykaże,
że w składzie zespołu projektowego znajduje się:
a) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności architektonicznej bez ograniczeń, zgodnie z prawem państwa, w którym
uzyskała te uprawnienia lub w którym prowadzi działalność;
b) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez
ograniczeń, zgodnie z prawem państwa, w którym uzyskała te uprawnienia lub w którym
prowadzi działalność.
W przypadku „Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie” warunek ten może być
spełniony łącznie.
2. Oceny spełniania warunków dokona Organizator konkursu w oparciu o wnioski o dopuszczenie
do udziału w konkursie oraz oświadczenia i dokumenty wraz z nimi złożone.
3. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w konkursie
3.1. W celu wykazania spełniania przez Uczestnika konkursu warunków udziału w konkursie, o
których mowa w art. 22 ust. 1 w zw. z art. 115 ust. 2 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych
Uczestnik konkursu składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie:
3.1.1. oświadczenie Uczestnika konkursu o spełnianiu warunków udziału w konkursie, wg
załączonego wzoru;
3.1.2. wykaz osób, o których mowa w Rozdz. III, ust. 1, pkt 1.2, które będą wchodziły w skład
zespołu projektowego, wg załączonego wzoru;
Wszystkie osoby umieszczone w wykazie osób zobowiązane są do potwierdzenia
własnoręcznym podpisem udziału w konkursie oraz posiadania wymaganych uprawnień.
Zmiana składu zespołu projektowego w postępowaniu konkursowym może zostać
dokonana najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu składania prac konkursowych.
Zmieniony załącznik nr 2 do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie należy
przekazać do siedziby Organizatora w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS NA
KŁADKĘ – ZMIANA SKŁADU ZESPOŁU”.
3.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Uczestnik
konkursu składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie oświadczenie o braku

podstaw do wykluczenia, wg załączonego wzoru; W przypadku składania wniosku przez
„Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie” wymagany dokument musi być
złożony przez każdego Uczestnika,
3.2.1. Dodatkowo, Organizator konkursu wymaga, by Uczestnik konkursu złożył wraz z wnioskiem
o dopuszczenie do udziału w konkursie oświadczenie dot. praw autorskich wg załączonego
wzoru.
3.3. Dokumenty, wymienione w Rozdziale VIII części A Regulaminu konkursu, należy złożyć w
formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Uczestnika konkursu,
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).
3.4. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie (sporządzony wg wzoru określonego w
Rozdziale VIII części A Regulaminu konkursu) i każdy z załączników powinny zostać podpisane
przez Uczestnika konkursu lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania i składania w jego
imieniu oświadczenia woli.
3.5. Każdy Uczestnik konkursu może ustanowić pełnomocnika do składania oświadczeń woli w jego
imieniu, w tym do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie.
3.6. W przypadku, gdy Uczestnicy wspólnie biorący udział w konkursie nie ustanowią pełnomocnika,
o którym mowa w punkcie powyżej, wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie musi być
podpisany przez wszystkich Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie.
3.7. Stosowne pełnomocnictwo (wg. wzoru stanowiącego do wniosku o dopuszczenie do udziału w
konkursie) musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika konkursu
i dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
1. Wartość rozwiązania techniczno-konstrukcyjnego - 50
2. Oryginalność i walory estetyczne obiektu ze szczególnym zwróceniem uwagi na
zapewnienie spójności rozwiązań projektowych z istniejącym krajobrazem - 50

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:
•
•

Dostępny do dnia: 15.02.2013, godzina 14:00.
Miejsce: Urząd Gminy Mielnik,ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, pokój nr 6 (parter)

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
•
•

Data: 15.02.2013, godzina 14:00.
Miejsce: Urząd Gminy Mielnik,ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, sekretariat (I
piętro).

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:
•
•

Termin: 30.04.2013r. godz. 14:00.
Miejsce: Urząd Gminy Mielnik,ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, sekretariat (I
piętro).

IV.3) NAGRODY
Rodzaj i wysokość nagród:
1.
2.

Organizator konkursu może przyznać nagrody dla jednej, dwóch, lub trzech prac konkursowych
o łącznej wysokości 54 000 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).
Przewidziano następujący podział nagród:
pierwsza nagroda
26 000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych)*,
druga nagroda
18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych)*,
trzecia nagroda
10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)*,
*wartość nagród jest wartością brutto

3.
4.

5.

6

Sąd konkursowy zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród w ramach preliminowanej
sumy nagród pieniężnych.
Niezależnie od nagród pieniężnych organizator konkursu, w oparciu o art. 111 ust. 1 pkt 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych, przyzna Autorowi najwyżej ocenionej pracy konkursowej nagrodę
w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe
opracowanie pracy konkursowej, obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej kładki
pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów.
Autor pracy konkursowej nagrodzony zaproszeniem do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej
ręki zobowiązany jest, w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora, przystąpić do
negocjacji mających na celu zawarcie umowy na warunkach określonych w niniejszym
Regulaminie oraz uzgodnionych w trakcie negocjacji.
Wszystkie nagrody będą wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 2
miesiące od rozstrzygnięcia konkursu, na konta bankowe wskazane na FV lub rachunku
wystawionym przez uczestnika konkursu, będących podstawą do wypłaty nagród.

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Numer ogłoszenia: 33130 - 2013;
data zamieszczenia: 24.01.2013

