
Ogłoszenie o konkursie

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego: Konkurs prowadzony samodzielnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zakład Informatyki Lasów
Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 473215760

1.5) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: Sękocin Stary, ul. Leśników 21C

1.5.2.) Miejscowość: Raszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-090

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zilp.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zilp.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa konkursu:
Opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej nowej siedziby Zakładu Informatyki Lasów Państwowych 
wraz z zagospodarowaniem terenu

2.2.) Identyfikator konkursu: ocds-148610-250ce98b-5c22-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00423737/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-11-04 10:51

2.6.) Konkurs zastrzeżony:
Nie

2.7.) Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PROCEDURA I RODZAJ KONKURSU

3.1.) Procedura konkursu:
Konkurs - nieograniczony

3.2.) Rodzaj konkursu:
Konkurs jednoetapowy

3.3.) Termin składania prac konkursowych: 2022-12-05 11:00

SEKCJA IV – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW KONKURSU I KOMUNIKACJA

4.1.) Adres strony internetowej prowadzonego konkursu:
https://platformazakupowa.pl/pn/zilp_lasy

4.3.) Komunikacja w konkursie wyłącznie elektroniczna: Nie

4.4.) Adres WWW środka służącego do komunikacji w konkursie:
https://platformazakupowa.pl/pn/zilp_lasy

4.7.) Narzędzia elektronicznego modelowania danych budowlanych: Nie
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4.7.) Narzędzia elektronicznego modelowania danych budowlanych: Nie

4.9.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

jest to niezbędne z uwagi na potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych, której nie można zagwarantować w
sposób dostateczny przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub innych narzędzi, lub urządzeń, które są ogólnie
dostępne dla wykonawców lub które mogłyby być udostępnione przez zamawiającego (art. 65 ust. 1 pkt 6 ustawy)

4.10.) Sposób nieelektronicznego składania prac konkursowych i wniosków:
Prace konkursowe należy złożyć w terminie do dnia 05.12.2022 do godz. 11:00 w sekretariacie Zamawiającego Sękocin
Stary, ul. Leśników 21C, 05-090 Raszyn w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na opracowanie koncepcji
architektoniczno – budowlanej nowej siedziby Zakładu Informatyki Lasów Państwowych wraz z zagospodarowaniem
terenu”. 
Na kopercie/opakowaniu, w której jest praca konkursowa nie może być żadnych oznaczeń pozwalających na identyfikację
Uczestnika Konkursu.

4.11.) Język prac konkursowych i wniosków:

polski

SEKCJA V – PRZEDMIOT KONKURSU

5.1.) Numer referencyjny konkursu: DZ.270.153.2022

5.2.) Czy konkurs poprzedza udzielenie zamówienia na usługi projektowania architektonicznego lub projektowania
architektoniczno - budowlanego: Tak

5.3.) Krótki opis przedmiotu konkursu
Przedmiotem konkursu, dalej „Konkurs” lub „konkurs”, jest wykonanie koncepcji architektonicznej i przeniesienie na
Zamawiającego praw, w tym wszelkich praw autorskich na wszystkich znanych w chwili przeniesienia polach eksploatacji,
do nagrodzonych prac oraz do wybranej przez Sąd konkursowy koncepcji architektoniczno – budowlanej budowy nowej
siedziby (budynku administracyjnego) Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, na podstawie której zostanie opracowana
Dokumentacja, której szczegółowy zakres określony został w Rozdziale VII Regulaminu konkursu

5.4.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

SEKCJA VI – NAGRODY

6.1.) Rodzaj nagrody:
Zaproszenie do negocjacji w celu wykonania usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej wraz z nagrodą pieniężną

6.2.) Liczba nagród dla autora wybranej pracy konkursowej lub autorów wybranych prac konkursowych: 1

6.3.) Liczba prac konkursowych, które zostaną nagrodzone: 2

6.5.) Jeżeli nagrodą w konkursie jest zaproszenie autora lub autorów wybranych prac konkursowych do negocjacji w celu
wykonania usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej:

6.5.1.) Wartość zamówienia: 240000,00

6.5.2.) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA VII – KWALIFIKACJA PODMIOTOWA UCZESTNIKÓW KONKURSU

7.1.) Wymagania, jakie muszą spełnić uczestnicy konkursu:
Zgodnie z art. 330 ust. 2 Ustawy uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub podmioty posługujące się osobami
fizycznymi posiadającymi wymagane uprawnienia

7.2.) Czy ustanowiono wymagania środowiskowe lub społeczne: Nie

7.3.) Czy przepisy szczególne wymagają posiadania uprawnień do opracowania pracy konkursowej lub opracowania
studialnego: Tak

7.4.) Wymagany zawód/uprawnienia do wykonania pracy konkursowej lub opracowania studialnego:
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

SEKCJA VIII – KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH/OPRACOWAŃ STUDIALNYCH

8.1.) Rodzaj i nazwa kryteriów oceny prac konkursowych/opracowań studialnych:
1.Szacowany koszt brutto realizacji prac do wykonania na podstawie pracy konkursowej 
2. Walory użytkowe inwestycji
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3. Walory architektoniczne i estetyczne obiektu

8.2.) Znaczenie kryteriów oceny prac konkursowych/opracowań studialnych:
1.Szacowany koszt brutto realizacji prac do wykonania na podstawie pracy konkursowej - 30%
2. Walory użytkowe inwestycji - 50%
3. Walory architektoniczne i estetyczne obiektu - 20%

SEKCJA XI – INFORMACJE DODATKOWE

1. Prace konkursowe należy złożyć w terminie do dnia 05.12.2022 do godz. 11:00 w sekretariacie Zamawiającego Sękocin
Stary, ul. Leśników 21C, 05-090 Raszyn w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na opracowanie koncepcji
architektoniczno – budowlanej nowej siedziby Zakładu Informatyki Lasów Państwowych wraz z zagospodarowaniem
terenu”. 
Na kopercie/opakowaniu, w której jest praca konkursowa nie może być żadnych oznaczeń pozwalających na identyfikację
Uczestnika Konkursu. 
2. Zgłoszenie do udziału w konkursie wraz z oświadczeniem o przeniesieniu praw autorskich (Zał.2 do Regulaminu) należy
złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym poprzez
platformę w terminie określonym w pkt.1.
3. Zamawiający ma również prawo do przyznania dwóch nagród pieniężnych dla prac, które zajęły odpowiednio drugie i
trzecie miejsce w punktacji. Powyższy zapis nie obliguje Zamawiającego do przyznania nagród, jeśli w ocenie Sądu
Konkursowego prace, które uzyskały drugie i trzecie miejsce nie wyróżniają się w zakresie przedstawionych koncepcji
funkcjonalnych i walorów architektonicznych.
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