
Ogłoszenie o konkursie

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego: Konkurs prowadzony samodzielnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO JELENIA GÓRA

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821523

1.5) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: pl. Ratuszowy 58

1.5.2.) Miejscowość: Jelenia Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-500

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 75 75 46 390

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@jeleniagora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jeleniagora.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa konkursu:
Konkurs architektoniczny na koncepcję zagospodarowania byłego targowiska Flora w Jeleniej Górze

2.2.) Identyfikator konkursu: ocds-148610-26e7911d-64e2-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00441649/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-11-16 12:29

2.6.) Konkurs zastrzeżony:
Nie

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

2.8.) Nazwa projektu lub programu:
„Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w
ramach programu „Rozwój lokalny”.

SEKCJA III – PROCEDURA I RODZAJ KONKURSU

3.1.) Procedura konkursu:
Konkurs - ograniczony

3.2.) Rodzaj konkursu:
Konkurs jednoetapowy

3.6.) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 2022-12-01 10:00

3.7.) Informacja o obiektywnych wymaganiach:
Uczestnikiem Konkursu może być: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, zarówno krajowa jak i zagraniczna (zagraniczna w znaczeniu posiadająca siedzibę/miejsce 
zamieszkania poza terytorium RP), które nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 u.p.z.p., art. 7 ust. 1
"ustawy o przeciwdziałaniu', art. 109 ust. 1 pkt 4 i 6 u.p.z.p., a ponadto spełniają warunek udziału w zakresie zdolności
technicznej lub zawodowej, o którym mowa w Rozdziale III pkt 2.2 Regulaminu Konkursu. Ww. podmioty mogą
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samodzielnie lub wspólnie brać udział w Konkursie. Przepisy dotyczące Uczestnika Konkursu stosuje się odpowiednio do
każdego z Uczestników Konkursu biorących wspólnie udział w Konkursie. 
UWAGA: Uczestnikami Konkursu wspólnie biorącymi udział w Konkursie są w szczególności wspólnicy spółki cywilnej,
konsorcja (przez konsorcjum należy rozumieć dwóch lub więcej Uczestników Konkursu/zespoły autorskie).

SEKCJA IV – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW KONKURSU I KOMUNIKACJA

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

4.3.) Komunikacja w konkursie wyłącznie elektroniczna: Tak

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

4.5.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, w tym
informacje dotyczące wymogu użycia podpisu elektronicznego zostały opisane w Rozdziale I pkt 7 i 8 Regulaminu Konkursu.

4.7.) Narzędzia elektronicznego modelowania danych budowlanych: Nie

4.11.) Język prac konkursowych i wniosków:

polski

4.12.) RODO (obowiązek informacyjny):
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.119 z 04.05.2016, str.
1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina – Miasto Jelenia Góra z siedzibą: Plac Ratuszowy 58, 58-500
Jelenia Góra reprezentowana przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry;
 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną
danych osobowych i realizacją praw z tym związanych w następujący sposób: pisemnie na adres – Urząd Miasta Jelenia
Góra, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra; osobiście w ww. siedzibie Urzędu
Miasta Jelenia Góra; telefonicznie pod nr tel. 75 7549860 lub poprzez pocztę elektroniczną na adres:
iodo_um@jeleniagora.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z realizacją zapisów
Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.);
 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym służbom i organom administracji publicznej, tylko jeśli
przepisy ustaw to nakazują lub na to pozwalają;.
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat;
 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu określonym w przepisach RODO;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie
do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów z zakresu ochrony
danych osobowych (RODO i przepisów krajowych). To, z którego uprawnienia będzie można skorzystać będzie
przedmiotem rozstrzygnięcia przez Administratora w ramach rozpatrywania ewentualnego wniosku o skorzystanie, z
któregoś z ww. praw.

SEKCJA V – PRZEDMIOT KONKURSU

5.1.) Numer referencyjny konkursu: RZ.271.85.2022

5.2.) Czy konkurs poprzedza udzielenie zamówienia na usługi projektowania architektonicznego lub projektowania
architektoniczno - budowlanego: Tak
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5.3.) Krótki opis przedmiotu konkursu
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu koncepcji architektonicznej terenu byłego targowiska Flora w Jeleniej Górze.
Celem Konkursu jest uzyskanie koncepcji architektonicznej, najlepszej pod względem programowo-przestrzennym,
społecznym, środowiskowym i ekonomicznym, optymalnie wykorzystującej potencjał i uwarunkowania obszaru opracowania
oraz spełniającej zarówno oczekiwania lokalnej społeczności, jak i wpisującej się we współczesne trendy projektowania
przestrzeni miejskiej. Teren dawnego targowiska ma stać się nowym miejscem spotkań mieszkańców oraz sprzyjać
rozwojowi funkcji centrotwórczych w tym obszarze. 
Szczegółowy zakres obszaru opracowania zdefiniowany jest w załączniku Z2.1 i Z2.2 do Regulaminu Konkursu.

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

5.5.) Dodatkowy kod CPV:

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

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: 4

6.3.) Liczba prac konkursowych, które zostaną nagrodzone: 3

6.4.) Wartość nagród pieniężnych lub rzeczowych: 50000,00  PLN

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: 232000,00

6.5.2.) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA VII – KWALIFIKACJA PODMIOTOWA UCZESTNIKÓW KONKURSU

7.1.) Wymagania, jakie muszą spełnić uczestnicy konkursu:
O udział w Konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy Konkursu, którzy: 
1) spełniają warunek udziału w Konkursie w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej tj. dysponują co najmniej jedną
(1) osobą zdolną do wykonania zakresu przedmiotu Konkursu, czyli posiadającą dyplom ukończenia studiów wyższych na
kierunku Architektura, Urbanistyka, Gospodarka Przestrzenna lub Architektura Krajobrazu. Akceptowalne jest wykształcenie
zdobyte na uczelniach zagranicznych na ww. kierunkach. 
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie: art. 108 ust. 1 Ustawy PZP; art. 7 ust. 1 „ustawy o przeciwdziałaniu”; art. 109
ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP , art. 109 ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP.

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:
Posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku Architektura, Urbanistyka, Gospodarka Przestrzenna lub
Architektura Krajobrazu.

7.5.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień:
Dla potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia zawartego we Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie wraz z
wykazem tych osób, informacjami o posiadanym przez nie wykształceniu oraz podstawie dysponowania tymi osobami. Na
potwierdzenie oświadczenia, o którym mowa wyżej, Zamawiający wymaga złożenia wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do
udziału w konkursie podmiotowego środka dowodowego w postaci kopii dyplomu ukończenia studiów na ww. kierunkach.

SEKCJA VIII – KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH/OPRACOWAŃ STUDIALNYCH

8.1.) Rodzaj i nazwa kryteriów oceny prac konkursowych/opracowań studialnych:
1. Zgodność koncepcji Konkursowej z wytycznymi Zamawiającego,
2. Założenia programowe,
3. Atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań ,
4. Aspekty proekologiczne,
5. Realność realizacyjna i utrzymaniowa proponowanych rozwiązań.

8.2.) Znaczenie kryteriów oceny prac konkursowych/opracowań studialnych:
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Kryteria są równoważne. Zamawiający przyzna w ramach poszczególnych kryteriów następującą ilość punktów:
1. Zgodność koncepcji Konkursowej z wytycznymi Zamawiającego - maks. 25 punktów,
2. Założenia programowe - maks. 25 punktów,
3. Atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań - maks. 25 punktów,
4. Aspekty proekologiczne - maks. 15 punktów,
5. Realność realizacyjna i utrzymaniowa proponowanych rozwiązań - maks. 10 punktów.

8.3.) Aspekty społeczne, środowiskowe albo innowacyjne w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:
aspekty środowiskowe

SEKCJA XI – INFORMACJE DODATKOWE

1. W skład Sądu Konkursowego wchodzą: Aleksandra Wasilkowska - Przewodnicząca Sądu, Sylwia Bajor - Zastępca
Przewodniczącej Sądu, Łukasz Pancewicz - Sędzia Referent, Urszula Forczek-Brataniec - Członkini Sądu, Piotr Górka -
Członek Sądu, Renata Kwiatek - Członkini Sądu, Julian Wajenerowski - Członek Sądu. Funkcję Sekretarza Konkursu pełni
Monika Arczyńska. Zastępcą Sekretarza jest Monika Kardyś.
2. Zamawiający informuje, że oprócz okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 u.p.z.p. oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 6
u.p.z.p. - działając na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz.
835), dalej zwaną „ustawą o przeciwdziałaniu” wykluczy z udziału w Konkursie:
1) uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 „ustawy o przeciwdziałaniu”;
2) uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 „ustawy o przeciwdziałaniu”;
3) uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 „ustawy o przeciwdziałaniu”.
3. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z Konkursu Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia zawartego we
Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie. 
4. Zamawiający przewiduje przyznanie następujących nagród:
 pieniężnych (podane poniżej kwoty są kwotami brutto): • I nagroda pieniężna w wysokości 35 000 zł; • II nagroda pieniężna
w wysokości 10 000 zł; • III nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł;
 Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi polegającej na
opracowaniu uszczegółowienia Pracy Konkursowej, opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego dla wydzielonego
fragmentu terenu, wytycznych do nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wykonaniu innych
zadań, szczegółowo określonych w załączniku Z1.8. Istotne postanowienia umowy. Jest to nagroda dla Uczestnika
Konkursu, którego Praca Konkursowa otrzymała największą liczbę punktów (I Nagroda pieniężna).
5. Termin składania Prac Konkursowych upływa w dniu 07.02.2023 r. o godz. 11:00.
6. Uczestnik Konkursu, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z
Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia – zgodnie z treścią załącznika nr Z1.5 do
Regulaminu. 
7. Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie na podstawie art. 117 ust. 4 Ustawy PZP składają wraz z
Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie oświadczenie, – zgodnie z treścią załącznika nr Z.1.9. do Regulaminu.
8. Autor wybranej Pracy przed przystąpieniem do negocjacji winien złożyć Oświadczenie o aktualności-zgodnie z treścią
załącznika nr Z.1.10 do Regulaminu.
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