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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:447993-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Bytom: Usługi architektoniczne i podobne
2016/S 245-447993

Ogłoszenie o konkursie

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Bytomski Sport Sp. z o.o.
Rynek 19
Bytom
41-902
Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Kamiński
Tel.:  +48 322880888
E-mail: zamowienia@bytomskisport.com 
Faks:  +48 322891053
Kod NUTS: PL228
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bytomskisport.com

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.bytomskisport.com
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: spółka prawa handlowego

I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

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

II.1.1) Nazwa:
Opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej wielofunkcyjnej hali sportowej w Bytomiu.
Numer referencyjny: k/1/12/2016

II.1.2) Główny kod CPV
71200000

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000
71221000
71300000

mailto:zamowienia@bytomskisport.com
www.bytomskisport.com
www.bip.bytomskisport.com
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71310000
79932000

II.2.4) Opis zamówienia:
Celem Konkursu jest wybór najlepszej koncepcji pod względem architektonicznym, urbanistycznym,
funkcjonalnym, realizacyjnym, ekonomicznym i eksploatacyjnym w największym stopniu spełniającej
wymagania Zamawiającego w zakresie rozwiązań użytkowych dla przyszłego zagospodarowania terenu
objętego opracowaniem konkursowym, jak również wyłonienie laureata I nagrody któremu powierzone zostaną
dalsze fazy projektowe, z nadzorem autorskim włącznie.
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczo – urbanistycznej wielofunkcyjnej hali
sportowej w Bytomiu jako część Zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul.
Olimpijskiej w Bytomiu”.

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:
1. walory architektoniczne i konstrukcja od 0 do 40 % w tym:
a) Rozwiązania architektoniczo – urbanistyczne, zagospodarowanie terenu zewnętrznego od 0 do 20 %.
b) Powiązanie funkcji i bryły projektowanej hali z otoczeniem, w szczególności ze stadionem piłkarskim od 0 do
10 %.
c) Rozwiązanie widowni od 0 do 10 %.
2. walory ekonomiczne od 0 do 20 % w tym:
a) Koszt budowy, zastosowane materiały od 0 do 10 %.
b) Zastosowane technologie od 0 do 10 %
3. walory funkcjonalne i powiązania przestrzenne poszczególnych obiektów od 0 do 20 % w tym:
a) Podział na poszczególne strefy funkcjonalne, właściwy układ pomieszczeń od 0 do 10 %.
b) Maksymalizacja potencjału powierzchni komercyjnych od 0 do 10 %.
4. walory eksploatacyjne do 0 do 20 % w tym:
a) Wykorzystanie elementów energooszczędnych i proekologicznych do 0 do 10 %.
b) Połączenie technologiczne obiektu kubaturowego z planowaną wokół infrastrukturą sportową (stadion) do 0
do 10 %.

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/01/2017
Czas lokalny: 16:00
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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:
I Nagroda – 25 000 PLN brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100) oraz zaproszenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki – dla Uczestnika,
którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą,
II Nagroda – 20 000 PLN brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100.);
III Nagroda – 15 000 PLN brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych i 00/100).
2 Wyróżnienia – 5 000 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100).

IV.3.2) Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
Zamawiający wypłaci nagrody pieniężne oraz zaprosi do udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia
publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki w terminie 20 dni od daty ustalenia wyników Konkursu. Zastrzega
się wydłużenie tego terminu w przypadku wniesienia odwołań przez Uczestników- do czasu ostatecznego
rozstrzygnięcia wszystkich odwołań.

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: tak

IV.3.5) Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Andrzej Duda – arch. – Przewodniczący
Jakub Snochowski – Zastępca Przewodniczącego Sądu Konkursowego
Piotr Średniawa –arch. – sędzia referent
Ewa Kowalik – arch.
Sławomir Kamiński
Marek Gałkowski
dr. arch. Henryk Zubel (zastępca sędziego)
Grzegorz Dukata (zastępca sędziego)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Terminy wnoszenia odwołań:
1. 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 PZP zdanie drugie
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej,
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1. i .2. wnosi się 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
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/12/2016
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