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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:56268-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Lublin: Usługi projektowania architektonicznego
2017/S 031-056268
Ogłoszenie o konkursie
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
Lublin
20-950
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Hencner-Chmiel
Tel.: +48 814454159
E-mail: dzp@kul.pl
Faks: +48 814454163
Kod NUTS: PL314
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kul.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html
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: kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych

I.5)

Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

Nazwa:
Konkurs na opracowanie projektu rzeźbiarsko-architektonicznego pomnika ks. Idziego Radziszewskiego.
Numer referencyjny: AZP-240/K-p209/02/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
71220000

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000
71220000
71222000
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92312200
92312230
II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem konkursu jest autorskie, twórcze opracowanie rzeźbiarsko-architektonicznego projektu pomnika
ks. Idziego Radziszewskiego zlokalizowanego na skwerze abp Józefa Życińskiego w Lublinie wraz z koncepcją
zagospodarowania jego bezpośredniego otoczenia, zgodnie z wytycznymi urbanistycznymi koncepcji
architektonicznej zagospodarowania terenu inwestycji oraz w ich granicach. Szczegółowe informacje dotyczące
przedmiotu konkursu zostały zamieszczone w Załącznikach nr 12-17 do Regulaminu.
Wyłonienie najlepszego opracowania projektu rzeźbiarsko-architektonicznego projektu pomnika
upamiętniającego ks. Idziego Radziszewskiego wraz z koncepcją zagospodarowania bezpośredniego otoczenia
pomnika o wysokich walorach artystycznych. Wzbogacenie przestrzeni miasta Lublina o dzieło artystyczne o
charakterze oryginalnym, niepowtarzalnym i atrakcyjnym, zgodnym z otoczeniem materialnym i społecznym.

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) Sąd Konkursowy przy ocenie prac konkursowych posłuży się następującymi kryteriami:
a) artystyczno-ideowe – waga kryterium wynosi maksymalnie 70 %
Ocenie podlegać będą: walory artystyczne pomnika, kompozycja przestrzenna pomnika, rozwinięcie detalu
architektonicznego bryły, twórcze rozwinięcie przesłania ideowego noszące znamiona oryginalności.
b) urbanistyczno-architektoniczne – waga kryterium wynosi maksymalnie 20 %
Ocenie podlegać będą: właściwe rozwiązania przestrzenne w powiązaniu z najbliższym otoczeniem, ekspozycja
pomnika z uwzględnieniem kierunków osi widokowych, sposób zagospodarowania terenu pomnika, trwałość i
odporność przyjętych rozwiązań na eksploatację w warunkach miejskich.
c) techniczno-ekonomiczne – waga kryterium wynosi maksymalnie 10 %
Ocenie podlegać będą: jakość rozwiązań technicznych i materiałowych pomnika, stopień realności realizacji
pomnika, walory ekonomiczne.
2) Każda z prac konkursowych zostanie oceniona przez Sąd Konkursowy na podstawie w/w kryteriów.
3) Ocena będzie podlegała na przyznaniu przez Sąd Konkursowy każdej pracy punktów w ramach każdego
kryterium, gdzie 1 pkt = 1 %.
4) O kolejności prac decydować będzie liczba zdobytych punktów. Za najlepszą uznana zostanie praca
konkursowa, która otrzymała najwięcej punktów.

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
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Data: 20/03/2017
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

IV.3)

Nagrody i sąd konkursowy

IV.3.1)

Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:
Rodzaje i wysokość nagród.
1) Organizator konkursu przewiduje przyznania następujących nagród:
a) I nagroda, w wysokości 30 000 PLN brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
na wykonanie przedmiotu zamówienia;
b) II nagroda, w wysokości 20 000 PLN brutto;
c) 2 wyróżnienia, każda w wysokości 10 000 PLN brutto.
Wyróżnienia będą przyznane pracom, które po uszeregowaniu przez Sąd Konkursowy zajmą kolejne miejsca
w konkursie lub w ocenie Sądu Konkursowego, będą warte wyróżnienia za przedstawione w nich wyjątkowe
rozwiązania.
2) Sąd Konkursowy zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zmiany oraz innego podziału: rodzaju lub liczby
nagród i wyróżnień oraz wysokości przyznawanych nagród i wyróżnień, pod warunkiem nieprzekroczenia
łącznej kwoty 70 000 PLN brutto.
3) Sąd Konkursowy zastrzega sobie prawo nie przyznania pierwszej, drugiej lub trzeciej nagrody w przypadku,
gdy w Jego ocenie złożone prace nie spełniają kryteriów oceny pracy w stopniu pozwalających na ich
przyznanie.
4) Nagrody wypłacane będą w PLN i podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosowanymi przepisami.
5) Sąd Konkursowy zastrzega sobie prawo do przyznawania nagród i wyróżnień równorzędnych, wówczas
środki będą wypłacane w podziale na równe części.

IV.3.2)

Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
Nagrody wypłacane będą w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu i złożenia przez
nagrodzonych informacji niezbędnych dla dokonania rozliczeń podatkowych, przelewem na konto wskazane
przez Uczestnika Konkursu.
Zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia
rozstrzygnięcia konkursu.

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:
prof. dr Leszek Mądzik – przewodniczący komisji
dr hab. Aneta Kramiszewska – zastępca przewodniczącego komisji
prof. Stanisław Radwański – członek komisji
dr hab. Ireneusz Wydrzyński – członek komisji
dr inż. Jan Kamiński – członek komisji
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dr Hubert Mącik – członek komisji
dr Wojciech Mendzelewski – członek komisji
dr Krzysztof Przylicki – członek komisji
mgr inż. Jerzy Korszeń – członek komisji
mgr inż. Andrzej Lendzion – członek komisji
mgr Agnieszka Hencner-Chmiel – sekretarz
inż. Barbara Czarnecka-Łobko – zastępca sekretarza.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

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
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/02/2017
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