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Ogłoszenie nr 500050680-N-2017 z dnia 30-10-2017 r.
Kielce: Planowane jest uzyskanie dofinansowania w ramach Projektu pn. „Rewitalizacja
zabytkowego śródmieścia Kielc - Etap III” ze środków EFRR przewidzianych w Regionalnym
Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak
Nazwa projektu lub programu: Planowane jest uzyskanie dofinansowania w ramach Projektu pn.
„Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc - Etap III” ze środków EFRR przewidzianych w
Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kielce, Krajowy numer identyfikacyjny 29100934300000, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce,
woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676146, e-mail iwona.franki@um.kielce.pl, faks 41
3676141.
Adres strony internetowej (url): www.um.kielce.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu
konkursu, można uzyskać pod adresem(URL):
www.um.kielce.pl
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac
konkursowych w inny sposób:
pisemnie pod rygorem nieważności
pod adres: Sekretariat Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta, Urząd Miasta Kielce ul. Kozia 3
25-303 Kielce

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
Konkurs architektoniczno – urbanistyczny na zagospodarowanie ulicy Bodzentyńskiej w Kielcach
II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Konkurs jest realizowany jako Zadanie – Poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez zmianę
sposobu zagospodarowania obszaru w rejonie ul. Bodzentyńskiej i pl. Św. Wojciecha. Celem
Konkursu jest poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez zmianę sposobu zagospodarowania
obszaru w rejonie ul. Bodzentyńskiej i placu Św. Wojciecha. Ideą Konkursu jest twórcze
rozwiązanie problemu zaprojektowania zagospodarowania wskazanego obszaru, harmonijnie
wpisującego się w istniejące zabytkowe otoczenie w skali urbanistycznej i architektonicznej oraz
przedstawiającego atrakcyjne rozwiązania dla przyszłych użytkowników (w tym w szczególności
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ruchu turystycznego) - w sposób logiczny, czytelny przestrzennie zewnętrznie i wewnętrznie, a
jednocześnie optymalny ekonomicznie. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu zawarty jest w
Załącznikach W1÷W9, w szczególności w Załączniku W2 „Wytyczne funkcjonalno-przestrzenne”.
II.3) Główny kod CPV 71220000-6

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Uczestnikami Konkursu mogą być
wykonawcy w rozumieniu Ustawy PZP, spełniający łącznie następujące wymagania: 1)nie
podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 oraz ust. 5 pkt 3 Ustawy PZP. 2)spełniają
warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej Niniejszy warunek zostanie
uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, że do realizacji zamówienia skieruje co
najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w
specjalności architektonicznej będącej członkiem Izby Architektów RP. Uwaga: 1. Dopuszcza się
także kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.
12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332), z
uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2016 r., poz. 65). Potwierdzeniem posiadania kwalifikacji równoważnych upoważniającym do
udziału w Konkursie jest stały lub tymczasowy wpis na listę członków Izby Architektów RP.
Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do
prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Tak
Należy podać dla jakiego zawodu:
architekt

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
Atrakcyjność rozwiązań - 40
Walory funkcjonalne - 40
Cena - 20
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac
konkursowych:
Data: 21/11/2017, godzina: 15:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w
konkursie lub prace konkursowe:
polski
IV.2.2) Informacje dodatkowe:
Termin podany w pkt IV.2.1) jest terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
Konkursie. Pracę konkursową należy złożyć osobiście, za pośrednictwem posłańca lub operatora
pocztowego w: Sekretariacie Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta, Urząd Miasta Kielce ul.
Kozia 3 25-303 Kielce w terminie do dnia 20 lutego 2018 r. do godz. 15.00
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IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
1. Zamawiający przewiduje przyznanie następujących nagród: I nagroda – 20.000 zł brutto oraz
zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy
konkursowej II nagroda – 10.000 zł brutto III nagroda – 5.000 zł brutto 2. Kwoty nagród i
wyróżnień są kwotami brutto i podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3.
Zamawiający przewiduje również przeznaczyć kwotę 5.000 zł brutto w sumie na dodatkowe
wyróżnienia pod warunkiem udzielenia takiej rekomendacji przez Sąd Konkursowy. 4. Sąd
Konkursowy może dokonać innego podziału nagród oraz ewentualnych wyróżnień pod warunkiem
wyczerpania całej puli nagród. Dopuszcza się przy tym możliwość przyznania przez Sąd
Konkursowy nagród i wyróżnień równorzędnych oraz dodatkowych wyróżnień honorowych o
charakterze niepieniężnym.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy
wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:
Nie
Informacje dodatkowe:
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