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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:48096-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Organizowanie architektonicznych konkursów projektowych
2017/S 027-048096
Ogłoszenie o konkursie
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Politechnika Gdańska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
Gdańsk
80-233
Polska
Osoba do kontaktów: Jan Kreft
Tel.: +48 583486216
E-mail: krejan@pg.gda.pl
Faks: +48 583472913
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pg.edu.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.dzp.pg.gda.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5)

Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku Centrum STOS (Smart and
Transdisciplinary knOwledge Services) wraz z rozwiązaniami technologicznymi oraz garażem podziemnym.
Numer referencyjny: K/1/055/17

II.1.2)

Główny kod CPV
71230000

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000
71221000
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71420000
II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku Centrum STOS
(Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) wraz z rozwiązaniami technologicznymi oraz garażem
podziemnym dla Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Sieci Komputerowej, zlokalizowanego przy ul.
Traugutta w Gdańsku.
Projektowany obiekt powinien spełniać następujące parametry:
Powierzchnia użytkowa netto: ok. 4 180 m²;
Powierzchnia serwerowni oraz pomieszczeń technicznych netto: ok. 1 920 m²;
Powierzchnia netto garażu podziemnego dwukondygnacyjnego na ok. 100 miejsc: ok. 2 400 m².
Wskazane powyżej powierzchnie nie obejmują powierzchni przeznaczonych na komunikację pionową i
poziomą, pomieszczenia socjalne, sanitarne, gospodarcze oraz techniczne związane z obsługą części
ogólnodostępnej budynku (np. szachty).
Liczba kondygnacji nadziemnych: 2-3
Liczba kondygnacji poLiczba kondygnacji nadziemnych: 2-3
Liczba kondygnacji podziemnych: 1 w części Zespół serwerowni, 2 w części Garaż.

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Komercjalizacja Wiedzy, Działanie 1.2. Transfer Wiedzy do Gospodarki.

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:
A) Wkomponowanie funkcjonalno-przestrzenne rozwiązania w całość kompleksu Kampusu Politechniki
Gdańskiej – 30 %.
b) Rozwiązania architektoniczne, funkcjonalno-przestrzenne i technologiczne budynku – 35 %.
c) Ekonomia rozwiązania przestrzennego i koszty eksploatacji obiektu – 25 %.
d) Cena brutto za wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego – 10 %.

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/02/2017
Czas lokalny: 15:00

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
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IV.3)

Nagrody i sąd konkursowy

IV.3.1)

Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:
I nagroda – pieniężna w wysokości 25 000 PLN oraz zaproszenie do negocjacji w trybie
zamówienie z wolnej ręki;
II nagroda – pieniężna w wysokości 20 000 PLN;
III nagroda – pieniężna w wysokości 15 000 PLN.
Wysokość nagród została podana w wartości brutto.

IV.3.2)

Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
Uczestnicy konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku o dopuszczenie
do udziału w konkursie oraz pracy konkursowej. Organizator konkursu nie przewiduje zwrotu tych kosztów.

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:
Lucyna Nyka
Henryk Krawczyk
Janusz Cieśliński
Grzegorz Stiasny
Mariusz Miler
Grzegorz Sulikowski
Sławomir Połomski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej, które: 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów: Zamawiający nie precyzuje tego warunku udziału w postępowaniu;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie
sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
c) zdolności technicznej lub zawodowej: Szczegóły warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej
zostały określone w Regulaminie konkursu.
2. Zamawiający przekazuje Uczestnikowi konkursu Regulamin konkursu w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia
wniosku o jego przekazanie.
3. Termin składania prac konkursowych: do dnia 12.5.2017 do godz. 14:00.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
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Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/02/2017
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