
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NOWINY 

 

1. Zamawiający Gminy Nowiny, ul. Białe Zagłębie 24, 26-052 Nowiny ogłasza o Konkursie 

Architektonicznym na: „Opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej 

zagospodarowania centralnego skweru w miejscowości Nowiny w ramach projektu pn. 

„Kompleksowa rewitalizacja centrum gminy Sitkówka-Nowiny”. 

2. Konkurs prowadzony będzie na podstawie Regulaminu z dnia 16.02.2021 r. - załącznik 

nr 1 do ogłoszenia. 

3. Załączniki do Regulaminu, wymagalne do oferty w wersji edytowalnej stanowią 

załącznik nr 2 do ogłoszenia. 

4. Harmonogram konkursu 
5.  

Lp Czynność Termin 
1 Ogłoszenie konkursu - na stronie internetowej Zamawiającego 16.02.2021 r. 
2 Zadawanie pytań wyjaśniających zapisy oraz uszczegółowiających Do 26.02.2021 r.  

3 Udzielenie wyjaśnień przez Zamawiającego Do 5.03.2021 r. 

4 Składanie prac konkursowych do 9.04.2021 r. 

5 Ogłoszenie wyników konkursu do 16.04.2021 r. 

6 Składanie odwołań od wyników  do 22.04.2021 r.  

7 Rozpatrzenie odwołań od wyników i ostateczne rozstrzygnięcie 
konkursu 

 do 28.04.2021 r.  

8 Negocjacje i podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji budowlano – 

wykonawczej   

do 30.04.2021  

9 Opracowanie dokumentacji budowlanej oraz uzyskanie pozwolenia na 

budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę 

do 13.08.2021 r.  

10 Opracowanie i przekazanie dokumentacji wykonawczej do 30.11.2021 r. 

5. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej 

zagospodarowania centralnego skweru w miejscowości Nowiny na działce nr ewid. 

418/1 położonej w obrębie geodezyjnym Zagrody wraz z terenem sąsiadującym. 

Opracowanie winno uwzględniać połączenie funkcji rekreacyjnej, wypoczynkowej, 

reprezentacyjnej oraz komunikacyjnej skweru w celu stworzenia centralnego miejsca 

spotkań dla mieszkańców Gminy Nowiny.  

6. W konkursie mogą brać udział podmioty posiadające odpowiednie kwalifikacje tj. 

dysponować minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w 

specjalności architektonicznej bez ograniczeń będąca członkiem izby architektów. 

7. Pracę konkursową należy złożyć do dnia 9.04.2021 r do godziny 13.00.  

8. Prace złożone po tym terminie zostaną odesłane bez ich otwierania i oceny. 

 



9. Kryteria oceny Prac Konkursowych: 

 
10.   

Lp. Kryteria Waga kryteriów 
1. spełnienie przez Pracę Konkursową wymagań Zamawiającego  40% 

2. propozycja współczesnych (twórczych) rozwiązań funkcjonalnych -

architektonicznych i dostosowania do otoczenia oraz krajobrazu  

40% 

3. kryteria techniczno-ekonomiczne określające realność wykonania, jakość 

rozwiązań technicznych i materiałowych. Walory ekonomiczne zachowanie 

proporcji między poniesionymi nakładami, a uzyskanym efektem w zakresie 

formy, funkcji oraz parametrów technicznych i użytkowych 

20% 

10. Koncepcję należy wykonać z wykorzystaniem mapy stanowiącej załącznik nr 3 do 

Ogłoszenia. 

11. Zamawiający zamierza udzielić następujących Nagród: 

- I Nagrody w wysokości 10.000,00 zł brutto oraz 

zaproszenie do udziału w negocjacjach o udzielenie zamówienia polegającego na 

sporządzeniu dokumentacji budowlanej – wykonawczej wraz z uzyskaniem w  imieniu  i na 

rzecz Inwestora pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 

Zamawiający przewiduje na dokumentację projektową kwotę nie większą niż 50 000.00 zł 

brutto. 

- II Nagrody w wysokości 5.000,00 zł brutto. 

12.  Koszt realizacji robót budowlanych wynikających z opracowane dokumentacji nie 

może przekroczyć 1.050.000,00 zł brutto. 

13. Oceny Prac Konkursowych dokona Sąd Konkursowy w składzie wynikającym z 

Regulaminu Konkursu.  

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na dowolnym 

etapie postępowania bez podania przyczyn. 
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