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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191654-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Lublin: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
2015/S 105-191654

Ogłoszenie o konkursie

Niniejszy konkurs jest objęty przepisami: dyrektywy 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wójtowicz
20-059 Lublin
POLSKA
Tel.:  +48 814485273
E-mail: katarzyna.wojtowicz@umlub.pl
Faks:  +48 814485271
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.umlub.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1
Osoba do kontaktów: Magdalena Kacprzyk
20-059 Lublin
POLSKA
Tel.:  +48 814485277
E-mail: magdalena.kacprzyk@umlub.pl
Faks:  +48 814485271
Adres internetowy: www.umlub.pl
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1
Osoba do kontaktów: Magdalena Kacprzyk
20-059 Lublin
POLSKA
Tel.:  +48 814485277
E-mail: magdalena.kacprzyk@umlub.pl
Faks:  +48 814485271
Adres internetowy: www.umlub.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1
Punkt kontaktowy: Kancelaria Ogólna UM, pok. nr 8
20-059 Lublin
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POLSKA
Adres internetowy: www.umlub.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

1.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Edukacja

1.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów
zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot konkursu/opis projektu
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana konkursowi/ projektowi przez instytucję zamawiającą/ podmiot zamawiający:
Konkurs Architektonicznego na projekt koncepcyjny budynku hali sportowo – widowiskowej Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem otaczającego terenu przy Al. Smorawińskiego, ul. Chodźki i
Hirszfelda na działce o nr ew. 4/32 i części działek 8/2 i 4/28.

II.1.2) Krótki opis:
1. Przedmiot konkursu
1) Przedmiotem konkursu jest opracowanie i zaprezentowanie przez uczestników projektu koncepcyjnego
budynku hali sportowo – widowiskowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem
otaczającego terenu przy Al. Smorawińskiego, ul. Chodźki i Hirszfelda na działce o numerze ewidencyjnym 4/32
i części działek 8/2 i 4/28.
2. Obszar zadania konkursowego
1) Teren opracowania obejmuje: – działkę nr 4/32 i części działek 8/2 i 4/28, w dyspozycji Uniwersytetu

Medycznego w Lublinie o powierzchni około 23.200,00 m2 do zagospodarowania w ramach inwestycji
(oznaczone na załączniku graficznym w PFU.)
2) Obszar zadania konkursowego objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta
Lublin – część III obejmującym północny obszar miasta zawarty między ulicami: Wyrwasa, Poligonową,
Aleksandra Zelwerowicza, do ulicy Koncertowej, ulicą Koncertową do granicy administracyjnej miasta,
granicą administracyjną miasta do al. Spółdzielczości Pracy, zachodnią granicą pasa drogowego al.
Spółdzielczości Pracy i północną granicą pasa drogowego ulic: Obywatelskiej, Jaczewskiego i Północnej do
al. Kompozytorów Polskich, południową granicą pasa drogowego al. Solidarności do ul. Wyrwasa (dziennik
Urzędowy Województwa Lubelskiego z 9.1.2006 Nr 2, poz.17)
3. Zakres opracowania.
1) Zasady opracowania pracy konkursowej
Pracę konkursową musi cechować czytelność i funkcjonalność układu, realność i ekonomika przyjętych
rozwiązań oraz walory wyrazu architektonicznego.
Prace konkursowe, które zostały opracowane w sposób umożliwiający identyfikację ich autorów zostaną
wyłączone z oceny przez Sąd Konkursowy.
Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich stron trzecich tak w zakresie merytorycznym jak i
wykorzystanych narzędzi do jej opracowania.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71250000, 71220000, 71000000, 71320000, 71221000, 71248000

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Kryteria kwalifikacji uczestników:

www.umlub.pl
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W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1 Pzp, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 9 ppkt. a÷d zostaną ocenieni
uczestnicy konkursu, którzy oprócz oświadczenia, że spełniają warunki udziału, o których mowa w art. 22
ust. 1 Pzp, w zakresie warunku określonego w pkt. 9 ppkt. c, wykażą się dysponowaniem osobami, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w tym:
— Kierownik zespołu projektowego musi posiadać uprawnienia do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do
wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności.
W przypadku wspólnego udziału w Konkursie warunki wskazane powyżej mogą być spełnione łącznie przez
Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie.
W postępowaniu wziąć mogą udział Uczestnicy konkursu, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu
dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.
W przypadku wspólnego udziału w Konkursie żaden z Uczestników Konkursu (zarówno Uczestnik krajowy jak i
Uczestnik zagraniczny) nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

III.2) Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Architekt.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj konkursu

Otwarty

IV.2) Nazwy uczestników już zakwalifikowanych

IV.3) Kryteria, które będą stosowane do oceny projektów:
Kryterium I
relacja do kontekstu architektonicznego i urbanistycznego oraz zastosowanie rozwiązań integrujących obiekt z
obszarem kampusu uniwersyteckiego, w tym:
— kontekst architektoniczny – wpisanie w teren i relacja do obiektów sąsiednich,
— kontekst urbanistyczny, integracja z najbliższym otoczeniem, kampusem uniwersyteckim i miastem.
Kryterium II
— klarowność kompozycji architektonicznej i wartość estetyczna przyjętych rozwiązań przestrzennych,
— przejrzystość rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych zaprojektowanego obiektu,
— ekonomika rozwiązań.
Kryterium III
— sposób spełnienia ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wpisanie projektowanej
hali w teren działki,
— sposób spełnienia wymogów załączonego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
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IV.4) Informacje administracyjne

IV.4.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający:
UM-ZP-262/35/1/15

IV.4.2) Warunki otrzymania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych

IV.4.3) Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Data: 22.6.2015 - 15:00

IV.4.4) Data wysłania zaproszeń do udziału w konkursie do zakwalifikowanych kandydatów
Data: 6.7.2015

IV.4.5) Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.5) Nagrody i sąd konkursowy

IV.5.1) Informacje o nagrodzie(nagrodach):
Zostanie przyznana nagroda (nagrody): tak
Ilość i wartość przyznawanych nagród: I nagroda – 30 000,00 PLN oraz zaproszenie do negocjacji w trybie
zamówienia z wolnej ręki;
II nagroda – 20 000,00 PLN;
III nagroda –10 000,00 PLN.

IV.5.2) Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników
Zamawiający w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia zatwierdzenia wyników konkursu zaprosi autora
pracy konkursowej nagrodzonej I nagrodą do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z
wolnej ręki, którego przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie projektu konkursowego polegające na
sporządzeniu dokumentacji projektowej (wielobranżowego projektu budowlanego i projektu wykonawczego)
budynku hali sportowo – widowiskowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem
otaczającego terenu przy Al. Smorawińskiego, ul. Chodźki i Hirszfelda na działce o nr ew. 4/32 i części działek
8/2 i 4/28 i pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją tej inwestycji.
Nagrody pieniężne będą wypłacane przez Zamawiającego konkurs Uniwersytet Medyczny w Lublinie w terminie
nie krótszym niż 15 dni od daty zatwierdzenia wyników konkursu.

IV.5.3) Zamówienia po konkursie
Każde zamówienie na usługi następujące po konkursie zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze
zwycięzców konkursu: tak

IV.5.4) Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej /podmiotu zamawiającego: tak

IV.5.5) Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego
1. Andrzej Kasprzak 
2. Paweł Mierzwa 
3. Jacek Ciepliński 
4. Małgorzata Łobodzińska 
5. Małgorzata Przybył-Gąsior 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze
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VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.3.2) Składanie odwołań

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
j.w.

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29.5.2015


