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Wspólnoty Europejskie – Usługi – Procedura otwarta

I. II. III. IV. VI.
PL-Katowice: Usługi projektowania architektonicznego
2008/S 147-197978
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:
Akademia Sztuk Pięknych w Katowiach, ul.Raciborska 37, Kontakt Katowice, ul. Dąbrówki 9, Do
wiadomości Iwona Herszlikowicz, Wioleta Płocharczyk-Gołąb, PL-40-074 Katowice. Tel. (48-32) 350
50 61. E-mail asp@aspkat.edu.pl. Faks (48-32) 259 74 08.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.aspkat.edu.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje

i

dokumenty

dodatkowe

(w

tym

dokumenty

dotyczące

dialogu

konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak
podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY
DZIAŁALNOŚCI:
Edukacja.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Konkurs na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania "Budowa między
ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz
z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych".
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub
świadczenia usług:
Usługi.
Kategoria usług: nr 12.
Główne miejsce świadczenia usług: Katowice.
Kod NUTS: PL .
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Przedmiotem konkursu jest wykonanie Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla nowego obiektu
dydaktyczno-badawczego i kulturalnego Akademii Sztuk Pięknych i Akademii Ekonomicznej wraz z
zagospodarowaniem terenów przyległych w Katowicach między ulicami Raciborską a Koszarową pod
nazwą „Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktycznobadawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych”.
Koncepcja winna zawierać :
- propozycję architektoniczną nowego obiektu Akademii wraz z rozwiązaniami konstrukcyjno –
budowlanymi oraz technologiach wykonania z nimi związanych oraz instalacyjnych;
- zagospodarowanie jego przestrzeni pod oczekiwane przez Zamawiającego funkcje,
- propozycję lokalizacji parkingu podziemnego;
- propozycję lokalizacji obiektu oraz zagospodarowania przestrzeni obejmującego działki nr 24/4;
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26/2, 27/1, 29,39, 24/7 w tym propozycje lokalizacji i rozwiązań miejsc wystawienniczych pod park
form przestrzennych; parkingi, drogi chodniki;
- propozycję rozwiązań komunikacyjnych.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
74222000.
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Nie.
II.1.8) Podział na części:
Nie.
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Koncepcja winna zawierać :
— Propozycję architektoniczną nowego obiektu Akademii wraz z rozwiązaniami konstrukcyjno –
budowlanymi oraz technologiach wykonania z nimi związanych oraz instalacyjnych,
— Zagospodarowanie jego przestrzeni pod oczekiwane przez Zamawiającego funkcje,
— Propozycję lokalizacji parkingu podziemnego,
— Propozycję lokalizacji obiektu oraz zagospodarowania przestrzeni obejmującego działki nr 24/4;
26/2, 27/1, 29,39, 24/7 w tym propozycje lokalizacji i rozwiązań miejsc wystawienniczych pod park
form przestrzennych; parkingi, drogi chodniki,
— Propozycję rozwiązań komunikacyjnych.
Szczegółowy opis przedmiotu Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zawarty jest w programie
funkcjonalno-użytkowym „Budowy budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego Akademii Sztuk
Pięknych wraz z zagospodarowaniem terenów na otwarty park form przestrzennych”- wykonany
przez TERRABUD II z Katowic, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 990 665,00 PLN.
II.2.2) Opcje:
Nie.
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Rozpoczęcie: 1.12.2008. Zakończenie: 31.8.2009.
SEKCJA

III:

INFORMACJE

O

CHARAKTERZE

PRAWNYM,

EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM

I

TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Nie dotyczy.
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone
zamówienie:
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:
Nie.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru
zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Uczestnik konkursu
musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 Prawa zamówień
publicznych:Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności objętej konkursem i późniejszym
zamówieniem; Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia:
— W ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wykonawca nie wyrządził szkody nie
wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub też wyrządzona szkoda została
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania,
— W stosunku do wykonawcy nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości, lub w przypadku
ogłoszenia upadłości zawarto układ zatwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
— Wykonawca nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdro¬wotne lub uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
— Wykonawca będący osobą fizyczną / spółką jawną / spółką partnerską / spółką komandytową lub
komandytowo-akcyjną / osobą prawną nie została / jej wspólnik / partner lub członek zarządu /
komplementariusz / urzędujący członek zarządu * nie został(a) prawomocnie skazana(y) za
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przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, prze¬stępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
— Wobec Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o
zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary,
— Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3
ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).
Posiadanie uprawnienia do wykonywania działalności objętej konkursem i późniejszym zamówieniem
tj:
— Prowadzić działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru,
— Posiadać uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej wraz z obowiązkowym wpisem
do izby architektów i posiadanym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.
Posiadanie przez Uczestnika Konkursu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich
trzech latach przynajmniej 2 projektów (dokumentacji projektowych) budynków o powierzchni
użytkowej nie mniejszej niż 2 000 m2 w tym jednego projektu odpowiadającego swoim rodzajem
projektowi, który będzie stanowił przedmiot zamówienia określony w pkt 5 Regulaminu tj co najmniej
wykonaniem: jednej dokumentacji wybudowania lub modernizacji/adaptacji/przebudowy obiektów
ujętych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie 1130; 1211; 1212; 1220; 1261;
1262; 1263; 1264; 1265; o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2 000 m2,
oraz potwierdzić Referencjami, opiniami, protokołami odbioru, że wykonane dokumentacje ujęte w
warunku zostały wykonane należycie.Za dokumentację projektową wybudowania lub
modernizacji/adaptacji/przebudowy odpowiadającą swoim rodzajem projektowi stanowiącemu
przedmiot zamówienia w zakresie obiektów Zamawiający będzie uważał dokumentację,która
zawierała co najmniej projekt architektoniczno-budowlany oraz projekty wykonawcze rozwiązań
budowlano-konstrukcyjnych, instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania.
Wykazanie się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj osobami
posiadającymi co najmniej uprawnienia budowlane w specjalnościach:architektonicznej bez
ograniczeń,konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w
zakresie sieci,instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń,drogowej,telekomunikacyjnej,wyburzeniowej. Dla osób tych Uczestnik Konkursu winien
wykazać, że posiadają wymagane uprawnienia budowlane, należą do izby architektów lub inżynierów
oraz że posiadają obowiązkowe ubezpieczenie OC.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Uczestnik Konkursu
znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w tym:
Wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN.
III.2.3) Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykazanie
dysponowaniem potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia : w tym
komputerami oraz programami do projektowania i kosztorysowania.
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:
Nie.
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
Tak.
Ustawa z dnia 7.7.2004 r. Prawo budowlane, Rozporządzenie z dnia 28.4.2006 r. Ministra Transportu
i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób
odpowiedzialnych za wykonanie usługi:
Tak.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta.
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do
udziału:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej:
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jakość proponowanych rozwiązań architektonicznych, w tym ich innowacyjność. Waga: 35.00 %.
układ funkcjonalny budynku i jego elementów. Waga: 30.00 %.
ekonomika rozwiązań projektowych i elementów decydujących o kosztach. Waga: 30.00 %.
koszt wykonania dokumentacji projektowej. Waga: 5.00 %.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ASP-DAG-ZP-1/2008.
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów:
22.8.2008 - 15:00.
Dokumenty odpłatne:
Podać cenę: 90,00 PLN.
Warunki i sposób płatności: Gotówka lub przelew na konto ING Bank Śląski O/Katowice 84 1050
1214 1000 0007 0000 7826.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
29.8.2008 - 10:00.
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data: 29.8.2008 - 10:15.
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
Nie.
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH:
Nie.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Christiana Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail
odwolania@uzp.gov.pl. URL: http// www.uzp.gov.pl.
VI.4.2) Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Uczestnikom Konkursu, których interes
prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawne
określone we wspomnianej ustawie.
Środki ochrony prawnej nie przysługuje wobec rozstrzygnięcia sądu konkursowego w zakresie oceny
prac konkursowych oraz wyboru najlepszych prac konkursowych.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku
zaniechania przez niego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść
pisemny protest.
Protest wnosi się do Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia, w którym Uczestnik Konkursu powziął
lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest
uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się
zapoznać się z jego treścią.
Protest dotyczący treści ogłoszenia a także Warunków Konkursu wnosi się w terminie 14 dni od
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia ich na stronie
internetowej Zamawiającego.
Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
29.7.2008.
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