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Ogłoszenie nr 500295331-N-2018 z dnia 10-12-2018 r.
Gdańsk:
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe.
Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES:
Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych, Krajowy numer
identyfikacyjny 162000000, ul. ul. Narutowicza 42686, 80233 Gdańsk, woj.
pomorskie, państwo Polska, tel. +48 58 347 24 00, e-mail dzp@pg.gda.pl, faks
+48 58 347 29 13.
Adres strony internetowej (url): www.pg.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu,
w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem(URL):
www.dzp.pg.edu.pl
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w
konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
Prace konkursowe należy składać osobiście, za pośrednictwem posłańca,
poczty lub firmy kurierskiej.
pod adres: Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,
Dział Zamówień Publicznych, Gmach B, pok. 214.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji
krajobrazowej i funkcjonalno-przestrzennej rozwoju Kampusu Politechniki
Gdańskiej wraz z terenami przyległymi.
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II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
1. Przedmiotem konkursu jest projekt architektoniczno-urbanistyczny na
opracowanie „Koncepcji krajobrazowej i funkcjonalno-przestrzennej rozwoju
Kampusu Politechniki Gdańskiej wraz z terenami przyległymi” zgodnie z
granicami określonymi na mapie (zał. nr 1 i nr 2) do Regulaminu Konkursu. 2.
Przesłanki do ogłoszenia konkursu: - Potrzeba wypracowania spójnej wizji
rozwoju kampusu PG oraz terenów przyległych wraz z poprawą jakości
rozwiązań przestrzennych i krajobrazowych istniejących terenów kampusu. Potrzeba sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
dla fragmentu obszaru opracowania. 3. Celem konkursu jest: a) Stworzenie
spójnej koncepcji urbanistyczno-krajobrazowej kampusu Politechniki
Gdańskiej wraz z otoczeniem. b) Wskazanie możliwości rozwoju
przestrzennego kampusu oraz określenie gabarytów i charakteru form
architektonicznych nowych budynków. Projekt ma stać się podstawą do
koordynowania planów inwestycyjnych uczelni dla harmonijnego rozwoju
całego kampusu. c) Stworzenie spójnego systemu zróżnicowanych przestrzeni
publicznych z wykorzystaniem walorów zieleni, wody, ukształtowania terenu i
historycznej zabudowy. d) Wskazanie możliwości lepszego powiązania ze
sobą różnych części kampusu oraz powiązania obszaru uczelni ze strukturą
urbanistyczną Wrzeszcza. e) Wskazanie możliwości lepszego powiązania
terenu kampusu z otoczeniem przyrodniczym, w tym wskazanie możliwości
wprowadzenia na teren kampusu ciągów lub obszarów zielonych i niebieskich.
f) Zaproponowanie rozwiązań komunikacji pieszej i kołowej oraz miejsc
postojowych dla samochodów i rowerów. Priorytetem jest komunikacja piesza
i rowerowa oraz zminimalizowanie ruchu samochodów osobowych na terenie
kampusu. g) Scalenie urbanistyczne kampusu PG z projektowaną ulicą Nową
Politechniczną. h) Poprawa wizerunku kampusu PG od strony nowo
projektowanej ulicy Nowa Politechniczna.
II.3) Główny kod CPV 71400000-2
Dodatkowe kody CPV
71410000-5,
71420000-8

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE
PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1.
Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz podmioty
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występujące wspólnie, spełniające wymagania określone Regulaminie
konkursu. 2. Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w
konkursie. Mogą wziąć w nim udział Uczestnicy posiadający wiedzę,
umiejętności i doświadczenie niezbędne do wykonania pracy konkursowej.
3. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni Uczestnicy zobowiązani będą do
nieodpłatnego przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw
majątkowych do nagrodzonej lub wyróżnionej pracy – zawarcia umowy o
przeniesienie autorskich praw majątkowych sporządzonej zgodnie ze
wzorem stanowiącym Załącznik nr 16 do Regulaminu konkursu.
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:
Walory architektoniczne - 80,00
Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne - 20,00
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
konkursie/prac konkursowych:
Data: 11/03/2019, godzina: 15:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie
do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
Język polski
IV.2.2) Inforacje dodatkowe:
W ramach kryteriów oceny prac konkursowych stosowane będą następujące
podkryteria: 1) kryterium „Walory architektoniczne” - podkryteria: a)
Stworzenie spójnej koncepcji krajobrazowej i funkcjonalno-przestrzennej
kampusu Politechniki Gdańskiej wraz z otoczeniem, zgodnie z wymaganiami
określonymi w pkt. 3.1 Regulaminu: do 40 pkt. b) Stworzenie spójnego
systemu zróżnicowanych przestrzeni publicznych z wykorzystaniem walorów
zieleni, wody, ukształtowania terenu i zabudowy zgodnie z wymaganiami
określonymi w pkt. 3.1 c Regulaminu: do 20 pkt. c) Wskazanie możliwości
powiązania obszaru uczelni ze strukturą urbanistyczną Wrzeszcza i terenami
zieleni wzgórz morenowych zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 3.1 d
Regulaminu: do 20 pkt. 2) kryterium „Rozwiązania funkcjonalnoprzestrzenne” - podkryteria: a) Zaproponowanie rozwiązań komunikacji
pieszej i kołowej zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 3.1 e
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Regulaminu: do 10 pkt. b) Zaproponowanie miejsc postojowych dla
samochodów i rowerów zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 3.1 e
Regulaminu: do 10 pkt.
IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
Zostaną przyznane nagrody w następujących wysokościach: I nagroda –
45.000 zł II nagroda – 25.000 zł III nagroda – 15.000 zł oraz trzy wyróżnienia
po 5.000 zł. Wysokość nagród i wyróżnień została podana w wartości brutto.
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:
Organizator, samodzielnie lub na wniosek Sądu konkursowego, zastrzega
sobie prawo do innego podziału nagród i wyróżnień w ramach określonej
sumy nagród pieniężnych lub nieprzyznania poszczególnych nagród, jeżeli w
ocenie Sądu złożone prace nie spełnią kryteriów oceny w stopniu
pozwalającym na ich przyznanie.
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