
Ogłoszenie o konkursie

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego: Konkurs prowadzony samodzielnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO REDA

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675161

1.5) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 33

1.5.2.) Miejscowość: Reda

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-240

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi3@reda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.reda.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 architektonicznej rewitalizacji i rozbudowy Miejskiego Parku Rodzinnego z tężnią oraz wodnym
placem zabaw w Redzie.

2.2.) Identyfikator konkursu: ocds-148610-46a94cac-0f1a-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294223/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-08-05 12:37

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: 2022-09-06 10:00

SEKCJA IV – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW KONKURSU I KOMUNIKACJA

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

4.3.) Komunikacja w konkursie wyłącznie elektroniczna: Tak

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

4.5.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
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3. Komunikacja między Uczestnikiem konkursu w zakresie:
- przesłania Zamawiającemu wniosku o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu;
- przesłania Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących pracy konkursowej;
- podmiotowe środki dowodowe potwierdzających spełnienie wymagań
- przesyłania odwołania / inne
odbywa się za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/reda i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. 
4. 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.
5. Zamawiający będzie przekazywał Uczestnikom konkursu informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje
dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany terminu składania i otwarcia Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w
sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Uczestnik
konkursu, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Uczestnika konkursu.
6. Uczestnik konkursu jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie
może trafić do folderu SPAM.
7. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE 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 zamieszcza
wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu
przekazania i odbioru danych za pośrednictwem 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 będzie
dopuszczalne,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny 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 (hh:mm:ss) generowany
wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. Uczestnik konkursu, przystępując do niniejszego konkursu:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej
pod linkiem https://platformazakupowa.pl/pn/reda w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. Instrukcję stosuje się analogicznie do
prac konkursowych/opracowań studialnych, ze zmianami wynikającymi z niniejszego regulaminu konkursu.

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 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
Zamawiający informuje, że:
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Redy z siedzibą w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, 84-240 Reda,
tel.: +48 (58) 738 80 23
a) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych Panią Patrycją Krauze, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: iod@ reda.pl . 
b) Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Redzie. 
c) Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 10 ogólnego rozporządzenia. 
d) Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach: 
e) ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych; 
f) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; 
g) ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 
h) ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 
i) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 
- przeprowadzenia postępowania konkursowego
- zawarcia umowy;
- rozliczenia finansowo- księgowego.
j) Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, tj. na podstawie art. 18 i art. 74 Prawa zamówień publicznych a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu
przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne,
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bankowe, ubezpieczeniowe, osobom i podmiotom zainteresowanym prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, a także podmiotom korzystającym z Biuletynu Informacji Publicznej, Biuletynu Zamówień Publicznych, Bazy
konkurencyjności oraz internetowej platformy zakupowej – eKatalogi, będącej w gestii Urzędu Zamówień Publicznych. Dane
osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów
międzynarodowych.
k) Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 4 lat, licząc od pierwszego stycznia roku
następującego po roku, w którym sprawa została zakończona, a następnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres 5 lat, zgodnie kategorią B5, w przypadku dokumentacji
postępowania oraz 10 lat w związku z zawartą umową, zgodnie z kategorią archiwalną B10, a w przypadku zmiany kategorii
archiwalnej dokumentacji przez okres zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną dokumentacji. W przypadku zamówień
finansowanych ze środków funduszy europejskich lub innych środków niż pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na
podstawie odrębnych przepisów tym zakresie do 25 lat. 
l) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do: 
- dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia; 
- sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia
- ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia. 
m) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
n) Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
o) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

SEKCJA V – PRZEDMIOT KONKURSU

5.1.) Numer referencyjny konkursu: 9.ZF.KNJ.WR.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 jest opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji i rozbudowy Miejskiego Parku Rodzinnego
z tężnią oraz wodnym placem zabaw w Redzie.
Opis przedmiotu znajduje się w pkt. 5 Regulaminu Konkursu.

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

5.6.) Aspekty społeczne i środowiskowe w opisie przedmiotu konkursu:

Zamawiający w opisie przedmiotu konkursu uwzględnił aspekty społeczne, w szczególności wymagania w zakresie
dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników

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: 2

6.3.) Liczba prac konkursowych, które zostaną nagrodzone: 4

6.4.) Wartość nagród pieniężnych lub rzeczowych: 62000,00  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: 162601,63

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. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej.
2. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające wymagane uprawnienia lub podmioty
posługujące się osobami fizycznymi posiadające wymagane uprawnienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Pracy
konkursowej. 
2. Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie. Przepisy dot. uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio
do uczestników biorących wspólnie udział w konkursie.
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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:
1) co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe architektoniczne na kierunku architektura lub architektura i
urbanistyka i legitymująca się tytułem magistra inżyniera architekta lub inżyniera architekta;
2) co najmniej trzy osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach wymaganych w
obowiązujących przepisach prawa.

7.5.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień:
1. Zamawiający niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu wezwie za pośrednictwem platformy
https://platformazakupowa.pl/pn/reda Autora wybranej pracy konkursowej – w przypadku nagrody w postaci zaproszenia do
negocjacji bez ogłoszenia do złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj. uprawnień w stosunku do osób wymaganych
w pkt. 6 regulaminu, wyznaczając termin na ich przedłożenie. 
2. Uczestnik konkursu jeśli nie wykaże posiadania wymaganych uprawnień, nie otrzyma nagrody.
3. Wymagane uprawnienia należy złożyć za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/reda w wyznaczonym przez
Zamawiającego czasie w sposób umożliwiający identyfikację podmiotu przekazującego oraz ustaleniu dokładnego czasu i
godziny. 
4. Podmiotowy środek dowodowy należy przekazać w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym bądź osobistym.

SEKCJA VIII – KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH/OPRACOWAŃ STUDIALNYCH

8.1.) Rodzaj i nazwa kryteriów oceny prac konkursowych/opracowań studialnych:
1. Prace Konkursowe będą oceniane przez Sąd Konkursowy wg poniższych kryteriów:
1) walory kompozycyjne wpływające na atrakcyjność - jakość proponowanych powiązań przestrzennych i funkcjonalnych z
otoczeniem, spójne i ciągłe powiązania z terenami sąsiednimi, koncepcja kreowania przestrzeni publicznej w powiązaniu z
istniejącą tkanką miejską i terenami zielonymi – punktacja od 0 do 10;
2) jakość i poprawność przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, w tym dostępność dla osób o szczególnych
potrzebach, rozwiązania proekologiczne, elastyczność przyjętych rozwiązań – punktacja od 0 do 10;
3) realność i ekonomika rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem trwałości zastosowanych elementów i kosztów
eksploatacji – punktacja od 0 do 10; 
4) łączny całkowity koszt wykonania dokumentacji projektowej – najniższa kwota wśród wszystkich zgłoszonych otrzymuje
10 punktów, najwyższa kwota wśród wszystkich zgłoszonych otrzymuje 0 punktów, pozostałe oceny punktowe obliczane są
proporcjonalnie.

8.2.) Znaczenie kryteriów oceny prac konkursowych/opracowań studialnych:
2. Punkty będą przyznawane przez każdego członka Sądu Konkursowego w poszczególnych kryteriach, a następnie będą
sumowane i ich suma będzie dzielona przez liczbę członków Sądu.
3. Liczba punktów, jakie uzyska każda praca konkursowa będzie stanowiła sumę średnich ocen w ramach każdego z
kryteriów.
4. I-szą nagrodę otrzyma autor pracy, która otrzyma największą ilość punktów, następne nagrody przyznawane będą w
kolejności otrzymanych punktów
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