Wschowa, dn. 15 grudnia 2021r.
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU
na „Opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej
przebudowy ciągu komunikacyjnego obejmującego ulice:
Wolsztyńska-Niepodległości- Bohaterów Westerplatte – ks. Kostki
– Okrężna w mieście Wschowa”.
Zgodnie z art. 354 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.) oraz
Regulaminem Konkursu na Opracowanie koncepcji architektoniczno –
urbanistycznej przebudowy ciągu komunikacyjnego obejmującego ulice:
Wolsztyńska-Niepodległości- Bohaterów Westerplatte – ks. Kostki –
Okrężna w mieście Wschowa, zawiadamiam iż:
-Pracy Konkursowej o numerze 020 584 zaszyfrowanej kodem-831,
złożonej przez
ARCHAID Pracownia Architektoniczna Jacek
Szewczyk, Ul. Piotra Skargi 15/4, 71-422 Szczecin przyznano
I nagrodę -w postaci nagrody pieniężnej w wysokości - 30.000,00
zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) oraz zaproszenie
do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania
usługi na podstawie wybranej pracy.
Nie przyznano innych nagród w konkursie.
UZASADNIENIE
W dniu 08.12.2021r. Sąd Konkursowy dokonał rozstrzygnięcia Konkursu
a Kierownik Zamawiającego zatwierdził werdykt Sądu Konkursowego,
w tym propozycję przyznania nagrody.
W terminie wyznaczonym na składanie prac konkursowych, tj. do dnia 19
listopada 2021r., do godz. 14:00 wpłynęły dwie (2) prace konkursowe,
oznaczone sześciocyfrowym numerem rozpoznawczym:
1.)111 111 –oznaczona kodem nr 925
2.)020 584 –oznaczona kodem nr 831
Prace konkursowe zostały ocenione przez Sąd Konkursowy pod względem
ich zgodności z Regulaminem Konkursu pod względem formalnymi
merytorycznym, według zgodności z przedmiotem i celem Konkursu,
w oparciu o poniższe kryteria:
a) I

Kryterium - walory urbanistyczno-architektoniczne, w tym
w szczególności: kompozycja założenia przestrzennego, rozwiązania
funkcjonalne w skali urbanistycznej, architektonicznej i komunikacyjnej
oraz walory zaproponowanych form architektonicznych i rozwiązań
konstrukcyjno-materiałowych – 60%
b) II Kryterium - walory relacji nowych form architektonicznych do
zastanego zainwestowania terenu opracowania – 20%

c) III Kryterium - walory ekonomiczne z punktu widzenia realizacji

i utrzymania elementów zagospodarowania terenu – 20%
Przyjmuje się, że 10%=1 punkt i w taki sposób została przeliczona liczba
punktów w każdym z kryteriów.
Maksymalne punkty jakie mogła otrzymać praca konkursowa w ramach
kryteriów:
- I Kryterium:
6 pkt.
- II Kryterium: 2 pkt.
- III Kryterium: 2 pkt.
1. Praca o numerze 925 nie spełniła wymagań określonych w Regulaminie
konkursu w związku z tym nie podlegała ocenie Sądu Konkursowego.
Uzasadnienie zawarte jest w Werdykcie Sądu Konkursowego.
2. Praca o numerze 831 spełniła wymagania regulaminowe określone
w Regulaminie Konkursu, w związku z tym podlegała ocenie Sądu
Konkursowego.
3. Ocena:

Uczestnik
Konkursu

KRYTERIUM I
KRYTERIUM II
KRYTERIUM III

Praca Konkursowa
Nr 111 111
Zaszyfrowana kodem925
Via Ambra
Sebastian Grabiński
ul. Krucza 19/61
00-525 Warszawa
Praca nie podlega ocenie

Łączna ilość punktów

Praca Konkursowa
Nr 020 584
Zaszyfrowana kodem-831
ARCHAID Pracownia
Architektoniczna
Jacek Szewczyk
ul. Piotra Skargi 15/4
71-422 Szczecin
45
18
17
80

pkt.
pkt.
pkt.
pkt.

Praca Konkursowa 020 584 zaszyfrowana kodem-831 uzyskała
łącznie 80 pkt, w związku z tym Sąd Konkursowy zaproponował
przyznanie nagrody dla Uczestnika konkursu – Autora Pracy konkursowej
o numerze 020 584 zaszyfrowanej kodem-831 I nagrody -w postaci
nagrody pieniężnej w wysokości - 30.000,00 zł brutto (słownie:
trzydzieści tysięcy złotych 00/100) oraz zaproszenie do negocjacji
w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania usługi na
podstawie wybranej pracy.
ZATWIERDZAM

dnia 15 grudnia 2021r.
z up. Burmistrza
(-) Marta Panicz- Szajnkenig
I Zastępca Burmistrza

