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:
Miejska Biblioteka Publiczna, Krajowy numer identyfikacyjny 81071844300000, ul. ul. HoeneWrońskiego 1, 71302 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 898 347, email wczuba@mbp.szczecin.pl, faks 0-91 486 19 09.
Adres strony internetowej (url): www.mbp.szczecin.pl
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Inny: samorządowa instytucja kultury
I.4) Komunikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu
konkursu, można uzyskać pod adresem(URL):
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych
w inny sposób: pisemnie pod adres: ul. Mariacka, 70 – 556 Szczecin
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ FILII
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZECINIE NA PRAWOBRZEŻU
II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno– architektonicznej Filii
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie - Prawobrzeże wraz z zagospodarowaniem terenu
przy ul. Marii Dąbrowskiej – Jarosława Iwaszkiewicza w Szczecinie wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną oraz informacją zawierającą wstępne rozwiązania, techniczne,
technologiczne i kosztowe. Koncepcja winna przedstawiać rozwiązania funkcjonalne zabudowy,
tj. obiektu MBP i zagospodarowania terenu skierowane na zaspokajanie potrzeb lokalnych
mieszkańców, poprzez zwiększony dostęp do materiałów bibliotecznych, dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego, przedsięwzięć edukacyjno społecznych, podniesienie atrakcyjności i
estetyki terenu przy zapewnieniu optymalnych warunków zamieszkiwania dotychczasowych
mieszkańców sąsiednich nieruchomości.
II.3) Główny kod CPV 71220000-6
Dodatkowe kody CPV
71320000-7
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
Warunki udziału.
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: O dopuszczenie do udziału w
konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy
1.Nie podlegają wykluczeniu w trybie w art. 24 ustawy Pzp ust. 1 pkt 12-23 oraz ust 5 pkt2,4.
2. Nie podlegają wykluczeniu w trybie w art. 24 ustawy Pzp ust. 5 pkt.3.
3. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
które zostanie udzielone po rozstrzygnięciu konkursu.
5.Posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonanie zamówienia, które zostanie
udzielone po rozstrzygnięciu konkursu.
W przypadku, gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, wymagania, o
których mowa wyżej będą spełnione, gdy Uczestnicy konkursu występujący wspólnie spełnią je
łącznie.
Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do
prowadzenia określonej działalności zawodowej: Tak
Należy podać dla jakiego zawodu: Architekta

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
1) jakość rozwiązań architektonicznych - przestrzennych - 40
2) jakość rozwiązań funkcjonalno - użytkowych - 30
walory eksploatacyjne, ekonomika rozwiązań - 20
nowatorstwo i oryginalność rozwiązań - 10
IV.2) Informacje administracyjne:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac
konkursowych: Data: 27/02/2018, godzina: 15:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w
konkursie lub prace konkursowe: Język polski
IV.2.2) Informacje dodatkowe:
Informacji o konkursie udziela wyłącznie Sekretarz Konkursu. Osobą upoważnioną do
kontaktów z Uczestnikami konkursu jest Sekretarzem konkursu jest: mgr. inż. arch. Wioletta
Boroń tel. 501 163 959, e-mail:biblioteka-szczecin@architektsarp.pl Sposób komunikacji z
Organizatorem; Korespondencję w sprawie konkursu należy kierować wyłącznie na adres email: biblioteka-szczecin@architektsarp.pl
IV.3) Nagrody
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
Organizator przyzna Uczestnikom konkursu następujące nagrody: 1 nagroda: 35 000 zł brutto
(trzydzieści pięć tysięcy złotych brutto) oraz zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o
udzielnie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej 2 nagroda: 25 000 zł brutto
(dwadzieścia pięć tysięcy złotych brutto) 3 nagroda – 10.000 zł brutto (dziesięć tysięcy złotych
brutto) 2 wyróżnienia : po 5.000 zł brutto za każde wyróżnienie (pięć tysięcy złotych brutto).
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:
Przewidywany termin składania prac konkursowych przez Uczestników dopuszczonych do
udziału w konkursie - do dnia 15.05.2018 r. do godz. 15.00.
Załącznikiem do ogłoszenia jest: REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE :
KONCEPCJI URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ FILII MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZECINIE NA PRAWOBRZEŻU
z załącznikami:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1a
Załącznik nr 1b
Załącznik nr 1c
Załącznik nr 1d
Załącznik nr 1e
Załącznik nr 2a
Załącznik nr 2b
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7a
Załącznik nr 7b
Załącznik nr 7c
Załącznik nr 7d
Załącznik nr 7e
Załącznik nr 8a

Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie
Wzór oświadczenia o formie prowadzenia działalności
Wzór oświadczenia o uprawnieniach architektonicznych Krajowi Uczestnicy konkursu
Wzór oświadczenia o uprawnieniach architektonicznych Zagraniczni Uczestnicy konkursu
Wzór oświadczenia o zobowiązaniach na wypadek przyznania nagrody w konkursie
Wzór oświadczenia o prawach autorskich
Wzór pełnomocnictwa dla Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie
Wzór pełnomocnictwa dla Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zadania
Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej
Karta identyfikacyjna
Wzór umowy o prace projektowe wraz z załącznikami
Szczegółowy opis przedmiotu konkursu
Obszar zadania konkursowego- granice opracowania
Mapa – skala 1: 500, wypisy z rejestru gruntów, wyrysy z mapy ewidencyjnej
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Majowe-Kijewo XIII/346/07 z dnia 17.09.2007 r.,
Publikacja DUWZach Nr 110 poz.1922 z dnia 09.11.2007r.
Zdjęcia fotograficzne: otoczenia i obszaru zadania konkursowego
Materiały pomocnicze: Program Funkcjonalno-Użytkowy Filii nr 48 MBP w Szczecinie

