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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:405362-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Usługi architektoniczne i podobne
2019/S 165-405362

Ogłoszenie o konkursie

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
PL
ul. Zacisze 3
Katowice
40-025
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wójtowicz
Tel.:  +48 327792111
E-mail: zamowienia@am.katowice.pl 
Faks:  +48 327792124
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: www.am.katowice.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.bip.am.katowice.pl/index.php?strona=konkursypzp
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Zacisze 3
Katowice
40-025
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wójtowicz
Tel.:  +48 327792111
E-mail: zamowienia@am.katowice.pl 
Faks:  +48 327792124
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: www.am.katowice.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności

mailto:zamowienia@am.katowice.pl
www.am.katowice.pl
http://www.bip.am.katowice.pl/index.php?strona=konkursypzp
mailto:zamowienia@am.katowice.pl
www.am.katowice.pl
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Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na budowę nowego obiektu Akademii Muzycznej im.
Karola Szymanowskiego w Katowicach
Numer referencyjny: ZPK/AM/1/2019

II.1.2) Główny kod CPV
71200000

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000
71220000
71221000
71300000
71310000
79932000

II.2.4) Opis zamówienia:
Celem Konkursu jest wybór najlepszej koncepcji pod względem architektonicznym, urbanistycznym,
funkcjonalnym, realizacyjnym, ekonomicznym i eksploatacyjnym w największym stopniu spełniającej
wymagania Zamawiającego w zakresie rozwiązań użytkowych dla przyszłego zagospodarowania terenu
objętego opracowaniem konkursowym, jak również wyłonienie laureata I nagrody któremu powierzone zostaną
dalsze fazy projektowe, z nadzorem autorskim włącznie.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na budowę nowego obiektu
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie
działek nr: 5/1, 35/3, 35/5, 36/5, 36/1 przy ul. Wojewódzkiej 56 w Katowicach.

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:
Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:
1. poprawność i atrakcyjność rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych w tym w szczególności: kompozycja
założenia przestrzennego, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej, walory
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relacji zaproponowanej nowej formy architektonicznej do historycznego sąsiedztwa oraz adekwatność
zaproponowanej formy architektonicznej i rozwiązań konstrukcyjnych - 50 %;
2. poprawność funkcjonalno-użytkowa obiektu - 30 %;
3. realność, adekwatność i ekonomika proponowanych rozwiązań architektoniczno-budowlanych z punktu
widzenia realizacji oraz w kontekście kosztów użytkowania – 15 %;
4. trafność przyjętych rozwiązań akustycznych - 5 %.

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/09/2019
Czas lokalny: 11:00

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:
I nagroda – 30 000 PLN brutto (słownie: trzydzieści tysięcy zł) oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki - dla Uczestnika, którego praca zostanie
uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą;
II nagroda: 15 000 PLN brutto (słownie: piętnaście tysięcy zł);
III nagroda: 10 000 PLN brutto (słownie: dziesięć tysięcy zł).
2 wyróżnienia: 5 000 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy zł) każde.

IV.3.2) Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

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:
arch. Łukasz Zagała - Przewodniczący
arch. Janusz Sepioł
prof. dr hab. Antoni Cygan ASP Katowice
Przemysław Boczkowski AM Katowice
arch. Adam Skrzypczyk - sędzia referent
Wiesław Bolechowski AM Katowice (sędzie rezerwowy)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

W konkursie udział mogą brać Uczestnicy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia
do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i będącą członkiem Izby Architektów.
Uczestnik, który zostanie zaproszony do negocjacji w trybie z wolnej ręki będzie zobowiązany wykazać:
1. Brak podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp
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2. Posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykazać, że Wykonawca dysponuje projektantem,
będącym członkiem Izby Architektów z uprawnieniami do projektowania w zakresie architektonicznym bez
ograniczeń, który wykonał jako autor, (współpraca autorska) co najmniej jeden projekt budowlany, który otrzymał
pozwolenie na budowę oraz projekt wykonawczy budynku z pomieszczeniami o akustyce kwalifikowanej
(sala koncertowa, teatralna, kinowa, operowa/operetkowa, sala widowiskowa dla minimum 200 osób, sala
konferencyjna/audytoryjna dla min. 100 osób, studio nagrań, sale prób muzycznych) o powierzchni użytkowej

min. 1500 m2,
Prace konkursowe należy składać w terminie do 18.11.2019 r. do godz. 12.00, w Biurze zamówień publicznych
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, 40-025 Katowice, ul. Zacisze 3 (pokój nr
3), POLSKA. Wskazany termin może ulec zmianie ze względu na czas niezbędny do oceny wniosków o
dopuszczenie do udziału w konkursie.
Regulamin konkursu można uzyskać pod adresem http://www.bip.am.katowice.pl/index.php?
strona=konkursypzp

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Terminy odwołań określone są w art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018
r. poz. 1986, z późniejszymi zmianami).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/08/2019
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