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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie o konkursie
Niniejsze ogłoszenie objęte jest przepisami

dyrektywy 2004/18/WE  
dyrektywy 2004/17/WE (zamówienia sektorowe)  

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Mazowiecka Instytucja Gospodarki
Budżetowej Mazovia

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Kocjana 3

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  01-473 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Oddział Warszawski
Stowarzyszenie Architektów Polskich

Tel.: +48 504088203

Osoba do kontaktów:  Rafał Mroczkowski

E-mail:  warszawa@sarp.org.pl Faks:  _____

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.igbmazovia.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) www.igbmazovia.pl

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)     Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)

Więcej dokumentów można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)     Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy przesyłać na adres

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)     Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

 Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

 Agencja/urząd krajowy lub federalny

 Organ władzy regionalnej lub lokalnej

 Agencja/urząd regionalny lub lokalny

 Podmiot prawa publicznego

 Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

 Inna: (proszę określić)
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu


PL  Formularz standardowy 12 - Ogłoszenie o konkursie 2 / 11

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

w przypadku ogłoszenia publikowanego
przez instytucję zamawiającą

w przypadku ogłoszenia publikowanego
przez podmiot zamawiający

Ogólne usługi publiczne

Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii
cieplnej

Sektor elektroenergetyczny

Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej

Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw
stałych

Sektor wodny

Usługi pocztowe

Usługi kolejowe

Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy
lub autobusowy

Działalność dotycząca portów wodnych

Działalność dotycząca portów lotniczych

Inny:  (proszę określić)

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających

Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów
zamawiających:

 tak   nie
jeżeli tak, więcej informacji o tych instytucjach/podmiotach zamawiających można podać w załączniku A
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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 Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL
w Warszawie

II.1.2) Krótki opis:
Konkurs jest konkursem realizacyjnym (tj. na podstawie, którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa,
stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji) i jednoetapowym. Zakres opracowania konkursowego
został opisany w Rozdziale II, pkt. 2. Regulaminu. Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie
do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac
konkursowych Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie dotyczące
wniosków o dopuszczenie.Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Celem konkursu jest uzyskanie
najlepszej pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym koncepcji modernizacji wnętrz w
obiektach istniejących oraz rozbudowy o nowe obiekty/obiekt założenia byłego więzienia przy Rakowieckiej
37 w Warszawie na cele związane z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL wraz z
zagospodarowaniem terenu.Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z
zasadami Regulaminu, spójnej koncepcji Muzeum, która będzie podstawą do opracowania pełnej dokumentacji
projektowej umożliwiającej realizację Inwestycji. Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za
najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie
uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej.

II.1.3)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 71222000  
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

III.1) Kryteria kwalifikacji uczestników:  (jeżeli dotyczy)
Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie zobowiązany jest spełnić warunki
wskazane w art. 22 ust.1 Ustawy (zgodnie
z oświadczeniem zawartym we Wniosku o dopuszczenie) tj:
a) Nie podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 24, ust 1, pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt 1, pkt 3 lit. d w zakresie
członków Sądu Konkursowego, pkt 5, pkt 6 i pkt 7.
Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z Uczestników
wspólnie biorących udział w konkursie oraz podmiotów których zasobami Uczestnik konkursu dysponuje a które
będą uczestniczyć w wykonaniu pracy konkursowej.
b) Posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
W zakresie powyższego warunku Organizator wymaga, aby Uczestnik Konkursu oświadczył, iż dysponuje co
najmniej następującymi osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu pracy konkursowej:
- 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.
Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej uprawnienia, to wówczas
warunek dysponowania taką osobą jest spełniony
c) Być w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia o którym mowa w
rozdziale VII pkt. 4 Regulaminu
d) Posiadać zdolności techniczne i zawodowe umożliwiające wykonanie zamówienia o którym mowa w
rozdziale VII pkt. 4 Regulaminu tj.:
- dysponować odpowiednim potencjałem technicznym
- dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w Rozdziale VII pkt. 2.1. lit. m)
Regulaminu;
- posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia.
W przypadku, gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, wymagania o których mowa powyżej
w lit. b), c) i d) będą spełnione, gdy spełnią je łącznie wszyscy Uczestnicy konkursu występujący wspólnie
Uczestnik konkursu, aby spełnić warunek udziału w konkursie określony w lit. b), c) i d) powyżej, może polegać
na zasobach innych podmiotów w trakcie sporządzania pracy konkursowej lub wykonywania zlecenia zgodnie z
art. 22a Ustawy.
Sposób udowodnienia Organizatorowi, że Uczestnik konkursu będzie dysponował zasobami innych podmiotów
w trakcie wykonywania zlecenia oraz inne wymogi z tym związane zostały opisane w Rozdziale VII punkt 2.1. lit
o) oraz pkt 2.3 Regulaminu
Dokumenty lub/i oświadczenia dotyczące niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w lit. a) powyżej,
Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie jak i każdy z osobna z Uczestników konkursu
wspólnie biorący udział w konkursie oraz podmioty których zasobami Uczestnik konkursu dysponuje lub będzie
dysponował na etapie wykonywania zlecenia oraz podwykonawcy składają zgodnie z postanowieniami Rozdział
VII Regulaminu konkursu punkt 2.1., natomiast na etapie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy konkursu
składają jedynie oświadczenie o spełnieniu tego warunku zawarte we wniosku o dopuszczenie.
Dokumenty lub/i oświadczenia dotyczące spełnienia warunków wymienionych w lit. b), c) i d) powyżej, Uczestnik
konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie lub Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie
oraz podmioty których zasobami Uczestnik konkursu dysponuje lub będzie dysponował na etapie wykonywania
zlecenia oraz podwykonawcy składają zgodnie z postanowieniami Rozdział VII Regulaminu konkursu punkt
2.1., natomiast na etapie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy konkursu składają jedynie oświadczenie o
spełnieniu tego warunku zawarte we wniosku o dopuszczenie

III.2) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Informacje dotyczące określonego zawodu:    tak   nie
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(jeżeli tak)  Proszę określić zawód:
_____
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Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj konkursu:
Otwarty
Ograniczony

Szacunkowa liczba uczestników:  _____
albo
liczba minimalna:  _____   i   liczba maksymalna:  _____

IV.2) Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:  (w przypadku konkursu ograniczonego)

IV.3) Kryteria, które będą stosowane do oceny projektów:
Kryteria o znaczeniu pierwszorzędowym:
a) Atrakcyjność rozwiązań architektonicznych w tym w szczególności obiektów historycznych, obiektów
nowoprojektowanych i zagospodarowania terenu
b) Realność proponowanych rozwiązań
c) Funkcjonalność proponowanych rozwiązań wnętrz budynków istniejących i nowo projektowanych oraz
zagospodarowania terenu w kontekście wytycznych programowo-funkcjonalnych Muzeum
Kryteria o znaczeniu drugorzędowym:
d) Ekonomika przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów użytkowania.
e) Dostępność przyjętych rozwiązań przestrzennych dla ogółu społeczeństwa w tym w szczególności otwarcie
na miasto
Poprzez „kryteria pierwszorzędowe” rozumie się kryteria, które będą brane po uwagę w ocenie Sądu
Konkursowego jako kryteria kluczowe i stanowią one 70% wartości oceny. Poprzez „kryteria drugorzędowe”
rozumie się kryteria, które będą brane po uwagę w ocenie Sądu Konkursowego jako kryteria dodatkowe i
stanowią one 30% wartości oceny.

IV.4) Informacje administracyjne:

IV.4.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający:  (jeżeli
dotyczy)
1/09/2016/K

IV.4.2) Warunki otrzymania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych:  (jeżeli dotyczy)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data:  ______  (dd/mm/rrrr)

Dokumenty odpłatne    tak   nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)   Podać cenę:  _____    Waluta:  _____

Warunki i sposób płatności: 

_____

IV.4.3) Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Data:  20/10/2016  (dd/mm/rrrr)   Godzina: 15:00
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IV.4.4) Data wysłania zaproszeń do udziału w konkursie do zakwalifikowanych kandydatów:  (jeżeli
dotyczy)
Data:  28/10/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.4.5) Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
 Dowolny język urzędowy UE
 Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

PL
Inny:
_____

IV.5) Nagrody i sąd konkursowy:

IV.5.1) Informacje o nagrodzie(nagrodach):
Zostanie przyznana nagroda (nagrody):   tak   nie
(jeżeli tak)  Ilość i wartość przyznawanych nagród:  (jeżeli dotyczy)
I NAGRODA
- kwota pieniężna w wysokości 50 000 zł brutto
- zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej
będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej
II NAGRODA
- kwota pieniężna w wysokości 30 000 zł brutto
III NAGRODA
- kwota pieniężna w wysokości 20 000 zł brutto
Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych nagród pieniężnych w formie wyróżnień. Kwota przeznaczona
przez Organizatora na te nagrody wynosi nie mniej niż 20 000 zł brutto tj. 10 000 zł brutto każda nagroda.

IV.5.2) Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:  (jeżeli dotyczy)
Nagrody i wyróżnienia pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami. Wymienione
nagrody zostaną wypłacone z zastosowaniem odpowiednich w tym zakresie przepisów, w szczególności:
1. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 361 z
późniejszymi zmianami)
2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 851 z
późniejszymi zmianami)
3. Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku dochodowym od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 710 z
późniejszymi zmianami)
Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 30 dni od daty
zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego wyników konkursu, a w przypadku wniesienia odwołania,
skargi lub skargi kasacyjnej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wydaniu ostatecznego wyroku lub
postanowienia.
Wypłata nagród pieniężnych nastąpi przelewem, na rachunek bankowy wskazany
w karcie identyfikacyjnej pracy konkursowej (Załącznik nr 5 do Regulaminu).
W przypadku, gdy najlepszej pracy zostanie przyznana nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w
trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, Zamawiający skieruje
zaproszenie do wybranego Uczestnika w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty zatwierdzenia przez
Kierownika Zamawiającego wyników konkursu, a w przypadku wniesienia odwołania, skargi lub skargi
kasacyjnej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wydaniu ostatecznego wyroku lub postanowienia.
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IV.5.3) Zamówienia po konkursie:
Każde zamówienie na usługi następujące po konkursie zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze
zwycięzców konkursu:   tak   nie

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

IV.5.5) Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:  (jeżeli dotyczy)
1. Andrzej Bulanda 6. Romuald Chagowski
2. Michał Tatjewski 7. Jacek Pawłowicz
3. Aleksander Chylak 8. Sławomir Cenckiewicz
4. Patryk Jaki 9. Czesław Bielecki
5. Henryk Witowski 10. Krzysztof Szwagrzyk
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: 
Konkurs związany z projektem i/lub programem finansowanym ze środków Unii Europejskiej:    tak   nie
(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów) : 
_____

VI.2) Informacje dodatkowe:   (jeżeli dotyczy)
_____

VI.3) Procedury odwoławcze: 

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 
Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne  (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.3.2) Składanie odwołań:   (proszę wypełnić pkt VI.3.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.3.3)
_____

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: 
Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
28/09/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-124397
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa:  Oddział Warszawski Stowarzyszenie
Architektów Polskich

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Foksal 2

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  00-366 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Oddział Warszawski
Stowarzyszenie Architektów Polskich

Tel.: +48 504088203

Osoba do kontaktów:  Rafał Mroczkowski

E-mail:  warszawa@sarp.org.pl Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) www.sarp.warszawa.pl

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dokumenty dodatkowe
Oficjalna nazwa:  Oddział Warszawski Stowarzyszenie
Architektów Polskich

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Foksal 2

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  00-366 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Oddział Warszawski
Stowarzyszenie Architektów Polskich

Tel.: +48 504088203

Osoba do kontaktów:  Rafał Mroczkowski

E-mail:  warszawa@sarp.org.pl Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) www.sarp.warszawa.pl

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać projekty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
konkursie
Oficjalna nazwa:  Oddział Warszawski Stowarzyszenie
Architektów Polskich

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Foksal 2

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  00-366 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Oddział Warszawski
Stowarzyszenie Architektów Polskich

Tel.: +48 504088203

Osoba do kontaktów:  Rafał Mroczkowski

E-mail:  warszawa@sarp.org.pl Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) www.sarp.warszawa.pl

IV) Adres innej instytucji zamawiającej/innego podmiotu zamawiającego, w imieniu której/którego
dokonuje zakupu instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
Oficjalna nazwa Centralny Zarząd Służby Więziennej Krajowy numer identyfikacyjny

( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: ul. Rakowiecka 37A

Miejscowość Warszawa Kod pocztowy 02-521

Państwo Polska (PL)
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