
 

 

Ogłoszenie nr 520076812-N-2019 z dnia 18-04-2019 r.  

Poznań:  

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:  
Centrum Kultury Zamek, Krajowy numer identyfikacyjny 00027817800000, ul. ul. Św. Mar-

cin   80/82,   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 64 65 348, e-mail zamowie-

nia@ckzamek.pl, faks 61 64 65 308.  

Adres strony internetowej (url): www.ckzamek.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Inny: Samorządowa Instytucja Kultury  

 

I.4) KOMUNIKACJA  

Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkurso-

wych w inny sposób:  
pisemnie  

pod adres: Centrum Kultury ZAMEK, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań, pokój 134 - sekretariat  

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU  

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:  
KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA DZIEDZIŃCA PRZED 

CK ZAMEK W POZNANIU „WSPÓLNY DZIEDZINIEC PRZED ZAMKIEM”.  

Numer referencyjny: K/1/2019  

 

II.2) Określenie przedmiotu konkursu:  
Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji zagospodarowania dziedzińca przed CK Zamek 

w Poznaniu zgodnie z intencją Organizatora, by przestrzeń ta pełniła funkcję przyjaznej i funkcjonal-

nej całorocznej przestrzeni publicznej służącej wypoczynkowi oraz pierwszemu kontaktowi z kultu-

ralną i edukacyjną ofertą CK Zamek. Celem jest także wyłonienie projektanta, któremu w chwili 

przystąpienia do prac przygotowawczych inwestycji, zostanie zlecone w trybie z wolnej ręki opraco-

wanie koncepcji pokonkursowej, projektu budowlanego oraz dokumentacji niezbędnej do realizacji 

inwestycji, a także pełnienie nadzoru autorskiego. Konkursowa koncepcja architektoniczna musi 

określać rozwiązania przestrzenne i funkcjonalne, pokazywać główne założenia materiałowe i insta-

lacyjne oraz uwzględniać uwarunkowania lokalizacyjne, racjonalne warunki realizacyjne i ekono-

miczne.  

 

II.3) Główny kod CPV 71220000-0  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSO-

WYM I TECHNICZNYM  

WARUNKI UDZIAŁU  
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W 

KONKURSIE UBIEGAĆ SIĘ MOGĄ UCZESTNICY, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WARUNKI 

UDZIAŁU DOTYCZĄCE: 1. posiadania kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej dzia-

łalności zawodowej 1.1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające prawo wyko-

nywania zawodu architekta zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) w tym osoby, które 

nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wyko-

nywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Pol-

skiej w dziedzinie architektury, odpowiadające w/w uprawnieniom oraz posiadającą odpowiednią de-

cyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające 



 

 

osobowości prawnej posługujące się osobami posiadającymi prawo wykonywania zawodu architekta 

zgodnie z ww. ustawą lub podmioty te występujące wspólnie; 1.2. Organizator dokona oceny speł-

niania przedmiotowego warunku na podstawie: ● złożonego przez Uczestnika oświadczenia o speł-

nianiu warunków udziału w Konkursie (zawartego we wzorze wniosku o dopuszczenie do udziału w 

Konkursie - załącznik nr A.1 do Regulaminu); ● załączonego do wniosku o dopuszczenie do udziału 

w konkursie dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu architekta przez Uczestnika 

lub osobę, którą posługuje się osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, ubiegająca się o udział w konkursie (uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno-

ści architektonicznej); 2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj. dysponowania osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, w tym: ● co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane 

do projektowania w specjalności architektonicznej (albo osobą, która nabyła kwalifikacje zawodowe 

do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie architektury, od-

powiadające w/w uprawnieniom oraz posiadającą odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawo-

dowych). Osoba ta musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samo-

rządu zawodowego ( wydane nie później niż 3 miesiące przed rozpoczęciem Konkursu) oraz upraw-

nienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 

2017 r, poz. 1332 ze zm.) lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 2.1. Osoby wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia łącznie wykazują speł-

nianie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 2.2. Na potwierdzenie 

spełniania powyższego warunku do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, należy za-

łączyć oświadczenie/wykaz osób, skierowanych przez Uczestnika Konkursu do realizacji zamówie-

nia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczeń i wykształcenia niezbędnych do wyko-

nania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację 

o podstawie do dysponowania tymi osobami (zawarte we wzorze wniosku o dopuszczenie do udziału 

w konkursie - załącznik nr A.2 do Regulaminu) O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKUR-

SIE UBIEGAĆ SIĘ MOGĄ UCZESTNICY, WOBEC KTÓRYCH NIE ZACHODZĄ PODSTAWY 

WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY PZP 1. Podmioty wspólnie ubiegające się 

o dopuszczenie do udziału w Konkursie wykazują brak podstaw do wykluczenia z postępowania o 

zamówienie publiczne wobec każdego z nich. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z 

konkursu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Uczestnicy zobowiązani są do zło-

żenia następujących dokumentów: a. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (oświadczenie 

zawarte we wzorze wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie – załącznik nr A.1. do Regula-

minu), b. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospo-

darczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia 

braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 3. Dokumenty podmiotów 

zagranicznych Jeżeli Uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospo-

litej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej w punkcie 9.2. b. – składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie). Je-

żeli w kraju, w którym Uczestnik ma siedzibę bądź miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie Uczestnika, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego repre-

zentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamiesz-

kania uczestnika bądź miejsce zamieszkania tej osoby.  

 

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadze-

nia określonej działalności zawodowej:  
Tak  



 

 

 

Należy podać dla jakiego zawodu:  
architekta  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:  
Portfolio - 35  

wizja - 65  

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:  

IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkurso-

wych:  
Data: 21/05/2019, godzina: 15:00  

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkur-

sie lub prace konkursowe:  
polski  

IV.2.2) Informacje dodatkowe:  
I etap: portfolio - 35 % wizja - 65 % II etap jakość proponowanych rozwiązań - 60% sposoby odnie-

sienia - 40%  

IV.3) NAGRODY  

Rodzaj, liczba i wysokość nagród:  
Organizator zobowiązuje się zwrócić każdemu Uczestnikowi, który złożył pracę konkursową w II 

Etapie Konkursu, zgodną z ogólnymi wytycznymi, założeniami oraz wymogami formalnymi zawar-

tymi w Regulaminie, zryczałtowane koszty jej przygotowania w kwocie nie mniejszej niż 10 000 zł 

brutto, pod warunkiem, że Uczestnik: ● w trakcie Konkursu nie naruszył zasady anonimowości, ● 

wykonał pracę konkursową zgodnie z Regulaminem, ● podpisał umowę o przeniesienie autorskich 

praw majątkowych, w zakresie wskazanym w rozdziale VII Regulaminu. W ramach konkursu prze-

widuje się pulę nagród w wysokości 50 000,00 złotych (brutto). ● W I etapie Konkursu nie przewi-

duje się nagród, ani zwrotów kosztów. ● W II etapie Konkursu przewiduje się przyznanie nagród w 

następujący sposób: I nagroda – 25 000,00 zł II nagroda – 15 000,00 zł III nagroda – 10 000,00 zł  

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:  
Tak  

Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:  
Tak  

Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wy-

konawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:  
Tak  

Informacje dodatkowe:  
  
 


