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Ogłoszenie nr 500043105-N-2018 z dnia 27-02-2018 r.

Polkowice:
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:
Aquapark Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 39060498000000, ul. Młyńska 4,
59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76 746 27 70, e-mail biuro@aquapark.com.pl, faks 76 746 27 60.
Adres strony internetowej (url): http://bip.aquapark.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa Osoba Prawna
I.4) KOMUNIKACJA
Dostęp do dokumentów z konkursu jest ograniczony -więcej informacji można znaleźć pod adresem:
Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. ul. Młyńska 4, 59-100 Polkowice
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej na adres Organizatora; 2. Prace konkursowe składać należy
osobiście, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, za pokwitowaniem odbioru w siedzibie Organizatora pod adres:
pod adres: Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A., ul. Młyńska 4, 59-100 Polkowice, Sekretariat;

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
Opracowanie „Koncepcji w zakresie modernizacji z rozbudową obiektu AQUAPARK POLKOWICE – Regionalne Centrum Rekreacyjno –
Rehabilitacyjne S.A.”
II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
I. CEL KONKURSU 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego opracowania projektowego, spełniającego w największym stopniu wymagania
Organizatora w zakresie rozwiązań użytkowych, funkcjonalno-przestrzennych i formy architektonicznej wewnętrznej i zewnętrznej budynku
pływalni uwzględniającej jednorodną kompozycję całego kompleksu. 2. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wyłoniona zostanie najlepsza praca
konkursowa (najlepsze opracowanie projektowe), która następnie będzie podstawą do wykonania dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU został określony w Regulaminie
Konkursu
II.3) Główny kod CPV 71200000-0
Dodatkowe kody CPV
71220000-6

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej, które: 1.1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 1.1.1. kompetencji lub
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Do prowadzenia działalności w zakresie
przedmiotu zamówienia, jakie zostanie udzielone w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, nie jest wymagane posiadanie specjalnych kompetencji
lub uprawnień. 1.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Organizator nie wyznacza szczegółowo warunków w zakresie sytuacji
ekonomicznej lub finansowej. Organizator uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia - stanowiącego Załącznik nr 2 do
Regulaminu. 1.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej: Organizator nie wyznacza szczegółowo warunku w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej: Organizator uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu.
Organizator uzna warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jakie zostanie udzielone w wyniku
rozstrzygnięcia konkursu, za spełniony, jeżeli Uczestnik wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane: • osobą do
pełnienia funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń w
zakresie sporządzania projektów architektoniczno- budowlanych; • osobą do pełnienia funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie sporządzania projektów konstrukcyjnych; •
osobą do pełnienia funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, • osobą do pełnienia funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia
budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z wykazem wg Załącznika nr 4 do regulaminu. Uwaga:
przez uprawnienia budowlane Organizator
rozumie, uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (tj.
Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn. zmianami) oraz przynależący do odpowiedniej Izby.
Organizator określając wymogi dla osób w zakresie
posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2017 poz. 1332 z późn.
zmianami). 1.2. Wykażą brak podstaw do wykluczenia z konkursu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt
1ustawy Pzp.
Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej:
Nie
Należy podać dla jakiego zawodu:

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
a) Cena brutto za wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego - 20
b) Ocena koncepcji architektonicznej - 80
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 08/03/2018, godzina: 13:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:

2018-02-27, 15:28
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Polski
IV.2.2) Inforacje dodatkowe:
IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
Nagrody pieniężne: 1) Pierwsza nagroda w wysokości: 30.000,00 zł. 2) Druga nagroda w wysokości: 20.000, 00 zł. 3) Trzecia nagroda w
wysokości: 10.000,00 zł.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:
Nie
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:
Nie
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli
najlepsze prace konkursowe:
Nie
Informacje dodatkowe:

2018-02-27, 15:28

