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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:430568-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Józefów: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2020/S 178-430568
Ogłoszenie o konkursie
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Józefów
Krajowy numer identyfikacyjny: 5320016896
Adres pocztowy: ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
Miejscowość: Józefów
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Kod pocztowy: 05-420
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Józefowa, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów
E-mail: m.fiedukowicz@jozefow.pl
Tel.: +48 227790039
Faks: +48 227895102
Adresy internetowe:
Główny adres: www.jozefow.pl
Adres profilu nabywcy: http://jozefow.bip.eur.pl/public/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://jozefow.bip.eur.pl/public/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Miasto Józefów
Adres pocztowy: ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
Miejscowość: Józefów
Kod pocztowy: 05-420
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Fiedukowicz
E-mail: m.fiedukowicz@jozefow.pl
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Adresy internetowe:
Główny adres: http://jozefow.bip.eur.pl/public/

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:
Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej budynku biblioteki i przedszkola oraz zagospodarowania
terenu przy ul. Asnyka w Józefowie
Numer referencyjny: POŚ.271.35.2020.MF

II.1.2)

Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.4)

Opis zamówienia:
2.1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej budynku biblioteki i przedszkola oraz
zagospodarowania terenu przy ul. Asnyka w Józefowie.
Koncepcja ta powinna:
a) łączyć współczesne, oryginalne i innowacyjne rozwiązania architektoniczne i technologiczne;
b) uwzględniać istotne postanowienia niniejszego regulaminu konkursu (wraz z ew. uzupełnieniami i
doprecyzowaniem wynikającymi z zadanych przez uczestników pytań);
c) uwzględniać wytyczne organizatora konkursu;
d) uwzględniać uwarunkowania lokalnych tradycji zabudowy oraz warunki przyrodnicze charakterystyczne dla
obszaru tzw. „linii otwockiej”;
2

e) pożądana przez zamawiającego powierzchnia użytkowa obiektu nie powinna przekraczać 2 000 m .
2.2. Do uczestnika konkursu należy w szczególności:
a) opracowanie koncepcji urbanistycznej terenu wraz z obiektem;
b) zaproponowanie bryły, wstępnych rozwiązań elewacji oraz dyspozycji przestrzennych i programu
funkcjonalno-użytkowego obiektu biblioteki i przedszkola, a także przedstawienie informacji o rozwiązaniach
energetycznych i proekologicznych dla budynku;
c) przedstawienie uzasadnienia proponowanego rozwiązania pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym,
technicznym, użytkowym i ekonomicznym.
II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

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

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:
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a) atrakcyjność rozwiązań architektonicznych obiektu i zagospodarowania terenu;
b) rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne budynku oraz zagospodarowania terenu;
c) trafność przyjętych rozwiązań energoefektywnych i proekologicznych budynku i zagospodarowania;
d) realność i ekonomika przyjętych rozwiązań.
IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/10/2020
Czas lokalny: 15:30

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:
Zamawiający przyzna następujące nagrody pieniężne:
— I miejsce 30 000 PLN,
— II miejsce 20 000 PLN,
— III miejsce 10 000 PLN.
W przypadku nieprzyznania I, II lub III nagrody Sąd Konkursowy decyduje o rozdysponowaniu kwoty dla prac
konkursowych w formie wyróżnień.
Ponadto zamawiający przewiduje nagrody w postaci:
a. zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej
uczestnika konkursu który otrzymał I nagrodę (lub w przypadku nie przyznania I nagrody następna w
kolejności);
b. zaproszenia do negocjacji trybie negocjacji bez ogłoszenia na opracowanie dokumentacji projektowej
uczestników konkursu, którzy otrzymali nagrody pieniężne.
O przyznaniu jednej z powyższych nagród decyduje Sąd Konkursowy.

IV.3.2)

Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
Wymienione nagrody zostaną wypłacone z zastosowaniem odpowiednich w tym zakresie przepisów, w
szczególności:
a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2019.1387 t.j.);
b) ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2019.865 t.j.);
c) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020.106 t.j.).

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: nie

IV.3.5)

Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Agnieszka Kalinowska-Sołtys
Bogdan Kulczyński
Piotr Gąszcz
Dariusz Rogowski
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Monika Szołucha-Przybyś
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się:
w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/09/2020
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