
Ogłoszenie o konkursie

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego: Konkurs prowadzony samodzielnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Legionowski

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269858

1.5) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11

1.5.2.) Miejscowość: Legionowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-119

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 764 0 517

1.5.8.) Numer faksu: 22 764 0 450

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat-legionowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiat-legionowski.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:
Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej budowy siedziby Powiatowej Instytucji
Kultury w Legionowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu

2.2.) Identyfikator konkursu: ocds-148610-e3227619-2515-11ec-b885-f28f91688073

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00208612/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-10-05 13:04

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:
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Konkurs - ograniczony

3.2.) Rodzaj konkursu:
Konkurs jednoetapowy

3.6.) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 2021-10-26 11:00

3.7.) Informacja o obiektywnych wymaganiach:
1.Wnioski o dop. do udziału w Konkursie oraz wymagane dok. i ośw., w tym podmiotowe środki
dowodowe uczestnicy Konkursu składają wyłącznie w formie elektr. opatrzone elektronicznym
kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poprzez Platformę
komunikacji elektronicznej w polu „Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie”. Podpis
zaufany lub podpis osobisty uczestnik może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który
następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl). 2. Wraz z
wnioskiem: 1)ośw. o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w Konkursie na podst art. 108 ust 1
oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, pkt 6 oraz pkt 7-10 Ustawy Pzp wg. Zał 5 do Regul. 2)ośw. o
spełnieniu określonych przez Organizatora warunków udziału w Konkursie wg. Zał nr 6 do
Regul. 3)zobowiązanie podm. do udostępnienia zasobów, 4)ośw. pod. udostępniających
zasoby, 5)pełnomocnictwo do reprezentowania uczestników wspólnie biorących udział w
Konkursie przez pełnomocnika, 6)pełnomocnictwo w przypadku, jeśli uczestnik samodzielnie
biorący udział w Konkursie ustanowił pełnomocnika. 3.W przypadku przekazywania jednego
dokumentu elektronicznego zawierającego skompresowane dokumenty elektroniczne w
formacie poddającym dane kompresji (np. plik ZIP) opatrzenie takiego pliku elektronicznym
kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z
opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem
elektronicznym

SEKCJA IV – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW KONKURSU I KOMUNIKACJA

4.1.) Adres strony internetowej prowadzonego konkursu:
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-legionowski/proceedings

4.3.) Komunikacja w konkursie wyłącznie elektroniczna: Tak

4.4.) Adres WWW środka służącego do komunikacji w konkursie:
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-legionowski/proceedings

4.5.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
1. Komunikacja w Konkursie, przekazywanie dokumentów lub oświadczenia, wniosków,
zawiadomień oraz informacji między Zamawiającym a uczestnikami Konkursu:
1) składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – odbywa się w formie
elektronicznej za pośrednictwem formularza na stronie prowadzonego postępowania w polu
“Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie”,
2) składanie podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów, wniosków o
wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu (zadawanie pytań do treści Regulaminu Konkursu),
przesłania organizatorowi wyjaśnień dotyczących pracy konkursowej, przesyłania odwołania i
inne odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez
formularz „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem
platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po
których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
2. Zamawiający przekazuje informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany treści Regulaminu
Zamawiający zamieszcza na platformie w sekcji „Komunikaty Publiczne”. Korespondencja, której
zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny uczestnik Konkursu,
przekazywana jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do
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konkretnego uczestnika Konkursu.
3. Zaleca się uczestnikom Konkursu, jako podmiotom profesjonalnym sprawdzanie komunikatów
i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego (system
powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM).
4. Zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub Konkursie, Zamawiający określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac
Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa. Uwaga! od dnia 17 sierpnia 2021, ze
względu na zakończenie wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft,
stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie jest dopuszczalne;
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program obsługujący format plików .pdf,
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej -
kodowanie UTF8,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny
czas (gg:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Głównego Urzędu Miar.

4.7.) Narzędzia elektronicznego modelowania danych budowlanych: Nie

4.11.) Język prac konkursowych i wniosków:

polski

4.12.) RODO (obowiązek informacyjny):
1.Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:
1)administratorem danych osobowych jest Powiat Legionowski z siedzibą w Starostwie
Powiatowym w Legionowie ul. Generała Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo;
2)Powiat Legionowski wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się
poprzez e-mail: dpo@powiat-legionowski.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt. 1;
3)dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu i zakresie
niezbędnym związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przez
Administratora w związku z przepisami dotyczącymi realizacji postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego, a po rozstrzygnięciu postępowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO w celu zawarcia i realizacji umowy, której Wykonawca jest stroną;
4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 i 4 oraz art. 75 i 76
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Pzp lub podmioty przetwarzające dane osobowe na
polecenie Administratora na podstawie stosownych umów z nim zawartych;
5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez obowiązkowy okres wskazany
przepisami prawa, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a w przypadku gdy czas trwania umowy przekracza 4 lata, to okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz do momentu przedawnienia roszczeń;
6)na zasadach i w granicach określonych przepisami prawa, posiada Pani/Pan prawo do
żądania od administratora:
a)dostępu do treści swoich danych osobowych, przy czym jeśli żądanie wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności
podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub Konkursu,
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b)sprostowania swoich danych osobowych,
c)ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przy czym wystąpienie z żądaniem nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub Konkursu;
7)nie przysługuje Pani/Panu:
a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
8)w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;
9)podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie danych uniemożliwi
Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności
do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem z postępowania lub
odrzuceniem jego wniosku;
10)Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania;
2.Uczestnik ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w
postępowaniu:
1) w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Uczestnik bezpośrednio
pozyskał,
2)obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane
przekazuje Zamawiającemu i których pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co
najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA V – PRZEDMIOT KONKURSU

5.1.) Numer referencyjny konkursu: ZPU.272.44.2021

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

5.3.) Krótki opis przedmiotu konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej budynku siedziby
Powiatowej Instytucji Kultury (PIK) opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej budowy
siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz
zagospodarowaniem terenu. Budynek należy zaprojektować na działkach o nr ew. 195, 196,
197, 198 oraz na części działki 202 obręb ew. 65 w Legionowie, stanowiące teren oznaczony na
mapie literami A, B, C, D, stanowiącej złącznik nr 1 do Regulaminu. 
2. Celem Konkursu jest wybór koncepcji projektowej najlepszej pod względem
architektonicznym, przestrzennym, funkcjonalnym i społecznym.

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

5.5.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA VI – NAGRODY

6.1.) Rodzaj nagrody:
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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: 2

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

6.4.) Wartość nagród pieniężnych lub rzeczowych: 45000  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: 569105,70

6.5.2.) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA VII – KWALIFIKACJA PODMIOTOWA UCZESTNIKÓW KONKURSU

7.1.) Wymagania, jakie muszą spełnić uczestnicy konkursu:
1.Uczestnikiem może być: 1)osoba fizyczna; 2)osoba prawna; 3) jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej;2.Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jeden Wniosek o
dopuszczenie do udziału w Konkursie. 
3.Uczestnik Konkursu musi spełnić następujące wymagania:
1)nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, pkt 6 oraz
pkt 7-10 Ustawy Pzp. 
2)spełnia warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej: 
a)dysponuje na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która będzie uczestniczyć w
wykonywaniu koncepcji konkursowej;
b)będzie dysponować na etapie wykonywania umowy osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, o których mowa w Rozdz XXII ust. 1 lit b Regulaminu.
3)będzie spełniał na etapie wykonywania umowy warunek dot. syt. ekonom. lub fin.:
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, na sumę gwarancyjną co najmniej 700000,00 zł

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:
Uczestnik:
a) dysponuje na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która będzie uczestniczyć w
wykonywaniu koncepcji konkursowej,
b) będzie dysponować na etapie wykonywania umowy osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, o których mowa w Rozdziale XXII ust. 1 lit b Regulaminu.

7.5.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych potwierdzających posiadanie wymaganych
uprawnień:
1)oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w Konkursie na podstawie art. 108 ust 1
oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5, pkt 6 oraz pkt 7-10 Ustawy Pzp /Zał 5 do Regulam,
2)oświadczenie o spełnieniu określonych przez Organizatora warunków udziału w Konkursie /Zał
6 do Regulam,
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3)zobowiązanie podmiotów do udostępnienia zasobów,
4)oświadczenie podmiotów udostępniających zasoby,
5)pełnomocnictwo do reprezentowania uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie,
6)pełnomocnictwo w przypadku, jeśli uczestnik samodzielnie biorący udział w Konkursie
ustanowił pełnomocnika.

SEKCJA VIII – KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH/OPRACOWAŃ
STUDIALNYCH

8.1.) Rodzaj i nazwa kryteriów oceny prac konkursowych/opracowań studialnych:
Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii
kryteriów: 
1) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania, 
2) Sprawność funkcjonalno-użytkowa nowo projektowanego budynku, 
3) Sprawność funkcjonalno-użytkowa zagospodarowania, 
4) Realność i ekonomika przyjętych rozwiązań,
5) Zastosowanie rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych w nowo projektowanym
budynku i zagospodarowaniu.

8.2.) Znaczenie kryteriów oceny prac konkursowych/opracowań studialnych:
Wszystkie powyższe kryteria są równoważne i rozpatrywane będą łącznie.

SEKCJA XI – INFORMACJE DODATKOWE

Kwota brutto wskazana w poz. 6.5 ogłoszenia bez podatku od towarów i usług wynosi 700.000,
zł (siedemset tysięcy zł brutto).
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