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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:82189-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2015/S 047-082189

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 Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 21
Osoba do kontaktów: Alina Handzlik
31-120 Kraków
POLSKA
Tel.:  +48 126624413
E-mail: a.handzlik@ur.krakow.pl
Faks:  +48 126624410
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.ur.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

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 na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Uniwersyteckiego Centrum Medycyny
Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej. Nr sprawy DZP-291-446/2015.

II.1.2) Krótki opis:
1. Konkurs zorganizowany jest jako konkurs architektoniczny, otwarty, jednoetapowy.
2. Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w
konkursie, oświadczenia, prace konkursowe oraz inne składane przez Uczestników Konkursu informacje,
wnioski, zawiadomienia i dokumenty muszą być składane w języku polskim. W przypadku załączenia do oferty
dokumentów sporządzonych w innym języku, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest załączyć jego tłumaczenie
na język polski.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:82189-2015:TEXT:PL:HTML
mailto:a.handzlik@ur.krakow.pl
www.ur.krakow.pl
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3. Wynikiem konkursu będzie wyłonienie Uczestnika Konkursu, który zostanie zaproszony do negocjacji,
w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu udzielenia zamówienia publicznego na kompleksowe wykonanie
dokumentacji, w szczególności dokumentacji projektowo-kosztorysowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych, niezbędnej dla realizacji inwestycji Uniwersyteckiego Centrum Medycyny
Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej w zakresie i na warunkach określonych we wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71320000, 71247000, 71248000, 71220000

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

I. Wymagania stawiane uczestnikom Konkursu
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej lub podmioty te występujące wspólnie, spełniające wymagania zawarte w Regulaminie
Konkursu, nie będące członkami Sądu Konkursowego oraz nie biorące udziału w opracowywaniu Regulaminu
Konkursu ani organizowaniu konkursu.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być podmioty, które spełniają następujące wymagania, określone w art. 22 ust.
1 ustawy dotyczące:
2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
Warunek zostanie spełniony jeżeli Uczestnikiem Konkursu będzie:
A. osoba fizyczna – jeżeli posiada
a) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w co najmniej jednej
z następujących specjalności:
— architektonicznej,
—konstrukcyjno-budowlanej,
— drogowej,
— telekomunikacyjnej,
— instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych,
— instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
b) doświadczenie zawodowe jako projektant, legitymujący się opracowaniem co najmniej jednego projektu
budowy, rozbudowy lub przebudowy obiektu kubaturowego badawczego użyteczności publicznej o powierzchni

całkowitej co najmniej 1 000 m2, zakończonych uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę, w całości
przeznaczonego na cele laboratoryjne z przeznaczeniem na laboratoria badawcze mikrobiologiczne lub
chemiczne i zawierające branże: architektoniczną, konstrukcyjno-budowlaną, instalacyjne: sanitarną i
elektryczną.
W przypadku gdy wykonany projekt obejmuje szerszy zakres niż wymieniony powyżej należy wykazać, że
łączna powierzchnia użytkowa laboratoriów badawczych mikrobiologicznych lub chemicznych wykonanych w

tym projekcie wynosiła co najmniej 1 000 m2 i zawierała branże: architektoniczną, konstrukcyjno-budowlaną,
instalacyjne: sanitarną i elektryczną).
Uwaga:
— przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z 28.4.2006. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom
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państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz
innych przepisów ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy
z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2008r. Nr 63, poz. 394);
— Uczestnik Konkursu musi być członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego - za wyjątkiem obywateli
pozostałych krajów Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy zgodnie z prawem wspólnotowym
(dyrektywa 2005/36/WE) i zasadą swobody usług muszą spełniać wymogi określone w Ustawie z dnia
7.7.1994. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz Ustawie z 15.12.2000 o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz.932);
— jeżeli Uczestnik Konkursu nie posiada biegłej znajomości języka polskiego, w takim przypadku zobowiązany
jest dysponować co najmniej jednym tłumaczem na czas obowiązywania umowy.
B. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność
prawną, dysponująca osobą spełniającą wymogi wskazane w lit. A.
C. Konsorcjum powołane do wspólnej realizacji przedsięwzięcia objętego przedmiotem Konkursu, składające
się z podmiotów, o których mowa w lit. A) lub B).
2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
Warunek zostanie spełniony jeżeli Uczestnikiem Konkursu będzie:
Podmiot posiadający doświadczenie polegające na tym, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie:
a) zrealizował dwie główne usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy,
rozbudowy, przebudowy obiektów kubaturowych badawczych użyteczności publicznej zakończonych

uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę, każda o powierzchni całkowitej co najmniej 2 000 m2

obejmujących branże: architektoniczną, konstrukcyjno-budowlaną, instalacyjną: sanitarną i elektryczną;
b) zrealizował co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie
budowy, rozbudowy, przebudowy obiektów kubaturowych badawczych użyteczności publicznej zakończonych

uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę o powierzchni użytkowej co najmniej 1 000 m2 w całości
przeznaczonego na cele laboratoryjne z przeznaczeniem na laboratoria badawcze, mikrobiologiczne lub
chemiczne i zawierała branże architektoniczną, konstrukcyjno-budowlaną, instalacyjne: sanitarną i elektryczną.
W przypadku gdy wykonany projekt obejmuje szerszy zakres niż wymieniony powyżej należy wykazać, że
łączna powierzchnia użytkowa laboratoriów badawczych mikrobiologicznych lub chemicznych wykonanych w

tym projekcie wynosiła co najmniej 1 000 m2; i zawierała branże: architektoniczną, konstrukcyjno-budowlaną,
instalacyjne: sanitarną i elektryczną.
c) posiadanie doświadczenia w pełnieniu nadzoru autorskiego inwestycji o budżecie co najmniej 15 mln zł,
zakończonej protokołem odbioru (bez uwag).
2.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
Warunek zostanie spełniony jeżeli w skład Zespołu Projektowego Uczestnika Konkursu wejdzie co najmniej
jedna osoba fizyczna spełniająca wymogi wskazane w pkt. 2.1.A.
2.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej
Warunek zostanie spełniony jeżeli Uczestnikiem Konkursu będzie:
Podmiot posiadający opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej co do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,
związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 2 mln PLN.
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3. Zamawiający dokona oceny – spełnienia wymagań, jakie muszą spełniać Uczestnicy Konkursu na podstawie
złożonych oświadczeń i dokumentów, zgodnie z Punktem XV niniejszego Regulaminu.
4. Uczestnikami konkursu mogą być podmioty, które nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy.
5. Organizator wykluczy z Konkursu Uczestnika, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w
sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Uczestnik Konkursu w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie chyba, że
udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu
i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku
naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
6. Uczestnik konkursu może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Uczestnik Konkursu w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Organizatorowi Konkursu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał
się do udostępnienia zasobów o których mowa powyżej, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
7. Uczestnicy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału
w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z powyższymi
zapisami. Ponadto tacy Uczestnicy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
8. Uczestnicy Konkursu wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których praca zostanie uznana za
najlepszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu
(Organizatorowi) stosowną umowę regulującą współpracę Uczestników wspólnie realizujących zamówienie.
II. Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą dostarczyć Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnicy Konkursu muszą dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia:
a) Załącznik nr 1 - Wniosek Uczestnika Konkursu o dopuszczenie do udziału w Konkursie.
b) Stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Uczestnika Konkursu, składającego wniosek o dopuszczenie
do udziału w Konkursie - w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, o ile uprawnienie do
reprezentacji nie wynika ze złożonego wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie odpisu z
właściwego rejestru.
c) Załącznik nr 2 - Oświadczenie Uczestnika Konkursu o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu.
d) Załącznik nr 3 - Oświadczenie Uczestnika Konkursu o przeniesieniu praw autorskich (w przypadku
Uczestników występujących wspólnie, przedmiotowe oświadczenie winno być złożone (podpisane) przez
każdego z Uczestników).
e) Załącznik nr 6 - Oświadczenie Uczestnika Konkursu o akceptacji Wzoru Umowy.
f) Załącznik nr 9 - Pokwitowanie odbioru wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie.
g) Zaklejoną kopertę zawierającą sześciocyfrowy numer identyfikacyjny Uczestnika Konkursu i Pracy
Konkursowej, która zostanie otwarta dopiero po ocenie dostarczonej pracy konkursowej i rozstrzygnięciu
Konkursu.
2. W celu potwierdzenia spełniania postawionych przez Organizatora Konkursu warunków udziału w konkursie,
Uczestnicy Konkursu muszą dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia:
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a) Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu przez Uczestnika Konkursu warunków udziału w Konkursie.
b) Załącznik nr 7 - Wykaz wykonanych głównych usług projektowych, sporządzony zgodnie z wzorem „Wykaz
wykonanych usług”– w którym wykonawca winien przedstawić wykonane dokumentacje projektowe, oraz
przedstawić doświadczenie w pełnieniu nadzoru autorskiego zgodnie z zapisem w pkt. XIV 2.2. Regulaminu
Konkursu oraz:
— dowody potwierdzające, że usługi przedstawione w powyższym wykazie zostały wykonane należycie.
— dowody potwierdzające posiadanie doświadczenia w pełnieniu nadzoru autorskiego o budżecie co najmniej
15 000 000 PLN.
Dowodami należytego wykonania usług są:
a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia może złożyć stosowne oświadczenie.
b) Wykonawca w miejsce poświadczeń o których mowa wyżej może również przedłożyć inne dokumenty
potwierdzające należyte wykonanie usług.
W przypadku Uczestników występujących wspólnie, przedmiotowy wykaz wykonanych usług winien być złożony
(podpisany) przez Pełnomocnika; doświadczenie Uczestników oceniane będzie łączne).
c) Załącznik nr 8 - Skład Zespołu Projektowego, wraz z informacją o posiadanych przez Członków Zespołu
Projektowego uprawnieniach i doświadczeniu, zgodnie z pkt. XIV 2.1. i 2.3. Regulaminu Konkursu oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (w przypadku Uczestników występujących wspólnie,
przedmiotowe oświadczenie w zakresie Składu Zespołu Projektowego, winno być złożone (podpisane) przez
Pełnomocnika, potencjał kadrowy i kwalifikacje oceniane będą łącznie),
d) Opłacona polisa, lub inny dokument potwierdzający, że Uczestnik Konkursu jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z pkt. XIV 2.4. Regulaminu Konkursu (w przypadku Uczestników
występujących wspólnie oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa. Dla potwierdzenia
spełnienia tego warunku przez Uczestników występujących wspólnie wystarczy złożenie tego (-ych)
dokumentów przez tego/tych Uczestnika/Uczestników, który/którzy spełnia/spełniają ten warunek).
3. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z udziału w Konkursie, Uczestnicy Konkursu muszą
dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia:
a) Załącznik nr 5 - Oświadczenie Uczestnika Konkursu o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w Konkursie
(w przypadku Uczestników występujących wspólnie przedmiotowe oświadczenie musi być złożone oddzielnie
przez każdego z Uczestników).
b) aktualny odpisu z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że uczestnik konkursu
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w Konkursie.
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Uczestnik Konkursu nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
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odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w Konkursie.
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w Konkursie.
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w Konkursie.
g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w Konkursie.
Jeżeli, w przypadku Uczestnika Konkursu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10-11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Uczestnik konkursu składa
w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8,10,11 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
Jeżeli Uczestnik Konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. XV.3:
1) lit. b) - d) i lit. f) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) lit. e) i g) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8, 10 i 11
ustawy.

III.2) Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Uczestnik konkursu winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub posiadać uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczeń w co najmniej jednej z następujących specjalności:
— architektonicznej,
— konstrukcyjno-budowlanej,
— drogowej,
— telekomunikacyjnej,
— instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych,
— instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Uwaga:
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— przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z 28.4.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a
oraz innych przepisów ustawy z 7.7.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz
ustawy z 18.3.2008 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej ( Dz. U. z 2008r. Nr 63, poz. 394);
— Uczestnik Konkursu musi być członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego - za wyjątkiem obywateli
pozostałych krajów Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy zgodnie z prawem wspólnotowym
(dyrektywa 2005/36/WE) i zasadą swobody usług muszą spełniać wymogi określone w Ustawie z 7.7.1994
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz Ustawie z dnia 15.12.2000 o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz.932);
— jeżeli Uczestnik Konkursu nie posiada biegłej znajomości języka polskiego, w takim przypadku zobowiązany
jest dysponować co najmniej jednym tłumaczem na czas obowiązywania umowy.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj konkursu

Otwarty

IV.2) Nazwy uczestników już zakwalifikowanych

IV.3) Kryteria, które będą stosowane do oceny projektów:
Tryb i kryteria oceny prac konkursowych
1. Prace konkursowe będą oceniane przez Sąd Konkursowy jednoetapowo na zasadzie kryterium oceny
merytorycznej.
Przy ocenie prac konkursowych brane będą pod uwagę następujące kryteria i ich znaczenie:
a) ekonomika rozwiązań w trakcie użytkowania budynku – 20pkt oczekuje się rozwiązań, które zapewnią
najniższe koszty zużycia energii cieplnej i elektrycznej w toku użytkowania budynku, wymagające najmniejszych
nakładów na utrzymanie budynku.
b) Założenia technologiczne 25pkt oczekuje się rozwiązań, które będą dawały uniwersalne rozwiązania w
zakresie technologii laboratoriów jak również sposobu rozprowadzenia mediów /w tym gazów medycznych/,
utylizacji odpadów, neutralizacji ścieków, propozycji w zakresie zaopatrzenia i przechowywania odczynników
chemicznych w nawiązaniu do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż w tym zakresie.
c) wartości konstrukcyjne i materiałowe projektowanych rozwiązań – 15pkt oczekuje się rozwiązań,
konstrukcyjno–materiałowych o wysokiej trwałości, zapewniające najmniejsze różnice temperatur dobowych
wnętrz budynku, o niskiej podatności na zawilgocenia.
d) rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne budynku – 15pkt oczekuje się rozwiązań, które zapewniają
najlepszy komfort użytkowania i doświetlenie, najlepszą komunikację wewnętrzną wynikającą z technologii
projektowanych laboratoriów.
e) atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i powiązanie przestrzenne z otoczeniem – 5pkt

f) Wysokość wynagrodzenia – 20pkt za opracowanie, na podstawie koncepcji przedstawionej w pracy
konkursowej kompleksowej dokumentacji, w szczególności dokumentacji projektowo-kosztorysowej i
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, niezbędnej dla realizacji inwestycji
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej wraz z
zagospodarowaniem terenu, w granicach opracowania konkursowego.
Ad. a). Zasady oceny kryterium „ekonomika rozwiązań w trakcie użytkowania budynku”.
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Badana praca konkursowa uzyska wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru:
Ka = [(S1 + S2 + S3 + S4 + S5): 5]: 10 x 20 pkt, gdzie:
Ka - wartość punktowa w kryterium „ekonomika rozwiązań w trakcie użytkowania budynku” S1 do S5 - oceny
przyznane indywidualnie przez poszczególnych członków Sądu Konkursowego w skali ocen od 1 do 10.
Ad. b). Zasady oceny kryterium „Założenia technologiczne”.
Badana praca konkursowa uzyska wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru:
Kb = [(S1 + S2 + S3 + S4 + S5): 5]: 10 x 25 pkt, gdzie:
Kb - wartość punktowa w kryterium „Założenia technologiczne” S1 do S5 - oceny przyznane indywidualnie przez
poszczególnych członków Sądu Konkursowego w skali ocen od 1 do 10.
Ad. c). Zasady oceny kryterium „wartości konstrukcyjne i materiałowe projektowanych rozwiązań”.
Badana praca konkursowa uzyska wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru:
Kc = [(S1 + S2 + S3 + S4+ S5): 5]: 10 x 15 pkt, gdzie:
Kc - wartość punktowa w kryterium „wartości konstrukcyjne i materiałowe projektowanych rozwiązań” S1 do S5
- oceny przyznane indywidualnie przez poszczególnych członków Sądu Konkursowego w skali ocen od 1 do
10
Ad. d). Zasady oceny kryterium „rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne budynku”.
Badana praca konkursowa uzyska wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru:
Kc = [(S1 + S2 + S3 + S4+ S5): 5]: 10 x 15 pkt, gdzie:
Kc - wartość punktowa w kryterium „rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne budynku” S1 do S5 - oceny
przyznane indywidualnie przez poszczególnych członków Sądu Konkursowego w skali ocen od 1 do 10.
Ad. e). Zasady oceny kryterium „atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i powiązanie
przestrzenne z otoczeniem”.
Badana praca konkursowa uzyska wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru:
Kc = [(S1 + S2 + S3 + S4+ S5): 5]: 10 x 5 pkt, gdzie:
Kc - wartość punktowa w kryterium „atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i powiązanie
przestrzenne z otoczeniem” S1 do S5 - oceny przyznane indywidualnie przez poszczególnych członków Sądu
Konkursowego w skali ocen od 1 do 10.
Ad. f). Zasady oceny kryterium „Wysokość wynagrodzenia”
Badana praca konkursowa uzyska wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru:
Kd = (Cmin: Cb) x 20 pkt, gdzie:
Kd - wartość punktowa w kryterium „Wysokość wynagrodzenia”
Cmin - najniższa cena spośród ważnych prac konkursowych za opracowanie, na podstawie koncepcji
przedstawionej w pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji, w szczególności dokumentacji projektowo-
kosztorysowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, niezbędnej dla realizacji
inwestycji Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej wraz z
zagospodarowaniem terenu, w granicach opracowania konkursowego.
Cb - cena badanej pracy konkursowej
2. Sąd Konkursowy, po przeprowadzeniu punktacji w każdym kryterium, dokona sumowania punktów
przyznanych pracy konkursowej w każdej kategorii kryterium. Wynik podsumowania zostanie odnotowany w
protokole.
Następnie Przewodniczący Sadu Konkursowego przedstawi Organizatorowi Konkursu do zatwierdzenia jako
najlepszą pracę konkursową, która uzyskała największą ilość punktów.
3. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez kilka prac konkursowych, Przewodniczący Sądu
Konkursowego zarządzi głosowanie nad tymi pracami. Każdy z Członków Sądu Konkursowego posiadał będzie,
w tym glosowaniu tylko jeden głos. Wynik głosowania zostanie odnotowany w protokole. Przewodniczący Sądu
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Konkursowego przedstawi Organizatorowi Konkursu do zatwierdzenia jako najlepszą pracę konkursową, która
uzyskała największą ilość głosów w tym głosowaniu.

IV.4) Informacje administracyjne

IV.4.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający:
DZP-291-446/2015

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: 24.3.2015 - 12:00

IV.4.4) Data wysłania zaproszeń do udziału w konkursie do zakwalifikowanych kandydatów
Data: 9.4.2015

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: 1. Uczestnik Konkursu, który przedstawi najlepszą pracę konkursową
zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na kompleksowe wykonanie
dokumentacji,
w szczególności dokumentacji projektowo-kosztorysowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych, niezbędnej dla realizacji inwestycji Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej
i Hodowli Zwierząt Polski Południowej wraz z zagospodarowaniem terenu, w granicach obszaru objętego
opracowaniem konkursowym.
2. W przypadku, gdyby Uczestnik Konkursu- autor wybranej pracy konkursowej, nie podpisał umowy o
wykonanie dokumentacji projektowej, Organizator Konkursu będzie mieć prawo do wyboru do realizacji innej
pracy spośród prac zgłoszonych do Konkursu, w kolejności otrzymanych punktów.
3. Organizator ma prawo odmówienia przyznania nagrody, jeżeli żadna ze złożonych prac nie uzyska akceptacji
Sądu Konkursowego i Konkurs nie zostanie rozstrzygnięty.
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zobowiązania Uczestnika Konkursu będącego autorem
zwycięskiej pracy konkursowej, aby przy sporządzaniu dokumentacji projektowej, bazującej na pracy
konkursowej uwzględniał zalecenia Organizatora.
5. Uczestnik Konkursu który otrzyma nagrodę, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej
ręki w terminie nie krótszym niż 15 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.

IV.5.2) Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania prac konkursowych.

IV.5.3) Zamówienia po konkursie

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. mgr inż. Tomasz Poziemski
2. mgr inż. Mariusz Grzanka 
3. prof. dr hab. inż. Czesław Klocek
4. dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR
5. mgr Alina Handzlik
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie wykonywane jest w
ramach projektu: „Przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej dla Uniwersyteckiego Centrum Medycyny
Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej”, nr MRPO.09.03.00-12-001/14, współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 9.3 Przygotowanie
inwestycji strategicznych.

VI.2) Informacje dodatkowe:
I. Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej
1. Maksymalny łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej z wyłączeniem
kosztu robót budowlanych (koszt opracowania na podstawie koncepcji kompleksowej dokumentacji, w
szczególności dokumentacji projektowo-kosztorysowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych, łącznie z kosztami związanymi z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz nadzorem autorskim)
nie powinien przekroczyć kwoty 1 894 200 PLN brutto.
2. Zamawiający na Wykonanie robót budowlanych przeznaczy maksymalnie 38 308 463 PLN.
3. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani złożyć, razem z pracą konkursową, informację o planowanych
kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej o których mowa w pkt. 2 i pkt 3,
z wyspecyfikowaniem kosztów kompleksowego wykonania dokumentacji, w szczególności dokumentacji
projektowo-kosztorysowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w granicach
opracowania konkursowego oraz kosztu wykonania robót budowlanych na podstawie tej dokumentacji.
II. Przedmiot i cel Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Uniwersyteckiego Centrum
Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej, który zostanie zlokalizowany na działce
nr 470/11 (jt. ewid. Krowodrza) położonej w Rząsce, Gmina Zabierzów, województwo małopolskie, wraz z
koncepcją zagospodarowania terenu, w granicach obszaru objętego opracowaniem konkursowym.
2. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem architektonicznym i eksploatacyjnym koncepcji
architektonicznej uwzględniającej specyfikę obiektu i charakter lokalizacji oraz spełniającej wymogi niniejszego
Regulaminu.
3. Wykonawca, którego koncepcja zostanie oceniona jako najlepsza, zostanie zaproszony do negocjacji,
w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu udzielenia zamówienia publicznego na kompleksowe wykonanie
dokumentacji, w szczególności dokumentacji projektowo-kosztorysowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych, niezbędnej dla realizacji inwestycji Uniwersyteckiego Centrum Medycyny
Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej.
4. Budynek/budynki o powierzchni około 6700 m2 powinny zostać zaprojektowane jako nisko energochłonne,
w maksymalnym stopniu wykorzystujące odnawialne źródła energii. W szczególności należy uwzględnić zapisy
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 926). Rozporządzenie to jest konsekwencją wdrożenia art. 4 do 8 dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
(wersja przekształcona) (Dz. U. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13). W opracowaniu należy przyjąć parametry
minimalnych przegród budowlanych, maksymalnych wskaźników EP, które będą obowiązywały od 1.1.2021.
5. Projekty instalacyjne powinny zawierać poza standardowymi, rozwiązania wykorzystujące m.in.: powietrzne
pompy ciepła, kolektory słoneczne, aktywną akumulację ciepła, baterie fotowoltaiczne, płaszczyznowy
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system grzania, system zasilający spłuczki WC wodą opadową, system monitorujący i sterujący parametrami
energetycznymi w budynku.
III. Zawartość i sposób opracowania pracy
1. Część graficzna powinna zawierać:
a) Koncepcję architektoniczną dla budynków Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli
Zwierząt Polski .Południowej, wraz z koncepcją zagospodarowania terenu, w skali 1:500.
b) Rzuty i minimum dwa przekroje w skali 1:200.
c) Elewacje w skali 1:200
d) Widoki perspektywiczne / wizualizację (wnętrza i zewnętrza).
Część graficzną należy prezentować wyłącznie na sztywnych planszach naklejonych na lekki podkład, każda w
formacie 100 x 70 cm.
2. Część opisowa powinna zawierać opis koncepcji oraz ewentualnych powiązań z terenami sąsiadującymi,
a także opis materiałowy oraz opis uwzględniający elementy koncepcji trudne do pokazania na rysunkach,
jak również informację o planowanych kosztach prac realizowanych na podstawie koncepcji przedstawionej w
pracy konkursowej, z wyspecyfikowaniem kosztów kompleksowego wykonania dokumentacji, w szczególności
dokumentacji projektowo-kosztorysowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
w granicach opracowania konkursowego wraz z zagospodarowaniem terenu, w granicach opracowania
konkursowego oraz kosztu wykonania robót budowlanych na podstawie tej dokumentacji.
a) Zakres i dokładność koncepcji, powinny umożliwić autorowi zwycięskiej pracy, opracowanie projektów
budowlanych bez zbędnej zwłoki.
b) Część opisową należy złożyć w formie oprawionego zeszytu A4 z ponumerowanymi stronami, w objętości do
10 stron tekstu oraz wizerunkiem plansz zmniejszonym do formatu A-4 (z podaniem skali liniowej) w liczbie 4
egzemplarzy.
3. W celu umożliwienia wykorzystania prac, zgodnie z Regulaminem konkursu, jego uczestnicy zobowiązani są
do przekazania organizatorowi zawartości opracowania
w postaci zapisu elektronicznego, na płytach CD/DVD, w formatach: dla rysunków (*.jpg), (*.pdf) lub (*.tif ) o
podstawie 40 cm w rozdzielczości 300 dpi.; dla tekstu ( *.doc ) dla Windows 2000-2003 lub (*.odt) albo (*rtf).

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
Krajowa Izba Odwoławczy
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Uczestnikom Konkursu, a także innym osobom,
jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia
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przez Organizatora Konkursu (Zamawiającego) przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI Środki Ochrony Prawnej Ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz.
U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w szczególności odwołanie i skarga.
2. W przypadku skorzystania ze środków ochrony prawnej przez któregokolwiek z Uczestników Konkursu,
termin związania Regulaminem Konkursu i rozstrzygnięcia konkursu ulega przedłużeniu do chwili
prawomocnego zakończenia procedur w przedmiocie rozpoznania środków ochrony prawnej.
3. W przypadku podjęcia przez któregokolwiek z uczestników konkursu przysługujących mu ww. środków,
wszyscy składający wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie lub dopuszczeni Uczestnicy Konkursu
zostaną o tym fakcie niezwłocznie poinformowani pisemnie. W takim przypadku terminy określone w
regulaminie ulegną zmianie wynikającej z ustawowego trybu rozstrzygania wniesionych odwołań. O zmianie
terminów Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani pisemnie.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.3.2015


