
Ogłoszenie nr 520153426-N-2019 z dnia 24-07-2019 r.

Brzeg:

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.
Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:

Gmina Brzeg - Burmistrz Brzegu, Krajowy numer identyfikacyjny 53051784000000, ul. ul.
Robotnicza  12, 49-300  Brzeg, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 169 950, e-mail
bzp@brzeg.pl, faks 774 169 952.
Adres strony internetowej (url): www.brzeg.pl
Adres profilu nabywcy: NIE DOTYCZY
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne:
NIE DOTYCZY

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.4) KOMUNIKACJA

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu

konkursu, można uzyskać pod adresem(URL):

sarp.opole.pl
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac

konkursowych w inny sposób:

Wszelką korespondencję zawierającą informacje, zapytania, odpowiedzi, zaproszenia Zamawiający
oraz Uczestnicy Konkursu mogą przekazywać pisemnie z dopiskiem "Konkurs na opracowanie
koncepcji zagospodarowania rynku miejskiego w Brzegu wraz z zielenią i elementami małej
architektury” lub drogą elektroniczną. Nie dopuszcza się przekazywania wniosków o dopuszczenie
do udziału w Konkursie drogą faksową lub emailową.
pod adres: Biuro Konkursu: SARP O/Opole, Rynek 5-6/5, 45-015 Opole
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem(URL):
NIE DOTYCZY

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:

"Opracowanie koncepcji zagospodarowania rynku miejskiego w Brzegu wraz z zielenią i
elementami małej architektury."
Numer referencyjny: UOŚI.671.1.2019

II.2) Określenie przedmiotu konkursu:

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania rynku miejskiego w Brzegu
wraz z zielenią i elementami małej architektury. Obszar konkursu obejmuje teren należący do
Gminy Brzeg. Kompletna dokumentacja projektowa opracowana na podstawie pracy konkursowej
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nagrodzonej I-szą nagrodą obejmować będzie teren oznaczony na załączniku graficznym nr 1.
Szczegółowy opis przedmiotu konkursu przedstawiono w Rozdziale II „Ustalenia merytoryczne”.
Lokalizację inwestycji i uwarunkowania urbanistyczne określono w Załączniku graficznym Nr 1
„Plansza uwarunkowań”.

II.3) Główny kod CPV 71400000-2
Dodatkowe kody CPV

71220000-6

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. W konkursie mogą uczestniczyć
wykonawcy - osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej, a także zespoły autorskie tworzone przez te podmioty - nazywane
Uczestnikami - spełniające następujące warunki: - osoby fizyczne : posiadające uprawnienia
budowlane do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń i będące członkami
izby zawodowej - osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej, dysponujące osobami : posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w
zakresie architektonicznym bez ograniczeń i będącymi członkami izby zawodowej - podmioty
występujące wspólnie np. spółki cywilne, konsorcja, zespoły autorskie, które będą związane
umową w celu realizacji zadania określonego w niniejszym regulaminie, w których co najmniej
jedna osoba będzie posiadała uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie
architektonicznym bez ograniczeń, Podmioty występujące wspólnie powinny ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w konkursie oraz do odbioru nagrody pieniężnej. W
sytuacji, o której mowa wyżej pełnomocnictwo powinno zawierać: - wskazanie osób prawnych
lub fizycznych biorących udział w konkursie i udzielających pełnomocnictwa, - wskazanie
pełnomocnika, - wskazanie zakresu umocowania ustanowionego pełnomocnika, - określenie celu
wspólnego przedsięwzięcia, - oznaczenie terminu obowiązywania pełnomocnictwa. Dokument
pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Uczestników wspólnie biorących udział
w konkursie zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi Uczestników tj. przez osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji
Uczestnika konkursu. Przepisy dotyczące Uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do
Uczestników konkursu biorących wspólnie udział w konkursie. 2. W Konkursie nie mogą
uczestniczyć: - sędziowie Sądu Konkursowego oraz Sekretarze Organizacyjni konkursu, -
rzeczoznawcy, doradcy i asystenci powołani zgodnie z punktem 13.3. Regulaminu Konkursu, -
osoby biorące udział w organizacji konkursu - osoby, co do których zachodzą przesłanki z art. 47
ust. 1 pkt 1) do 5) Pzp 3. Uczestniczący w konkursie mają obowiązek zapoznać się z
Regulaminem Konkursu i stosować się do ustaleń w nim zawartych, a także złożyć oświadczenia
i dokumenty określone w Regulaminie Konkursu. 4. Zamawiający zaprosi do udziału w
konkursie wszystkich Uczestników, którzy spełnią warunki określone i nadeślą w terminie
oświadczenia i dokumenty określone w Regulaminie Konkursu.

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do

prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Nie

Należy podać dla jakiego zawodu:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
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walory architektoniczne: atrakcyjność i jakość rozwiązań architektonicznych, wkomponowanie w
otaczający teren - 40
funkcjonalność przedstawionych założeń - 40
realność i ekonomika - 20

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac

konkursowych:

Data: 12/08/2019, godzina: 16:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w

konkursie lub prace konkursowe:

Językiem konkursu jest język polski. Wszelkie informacje na planszach i opis winny być
sporządzone w języku polskim.

IV.2.2) Inforacje dodatkowe:

1)Biuro Konkursu działające na zlecenie Zamawiającego: SARP Oddział Opole Rynek 5 – 6 / 5;
45–015 Opole tel. 77 454 19 35. strona internetowa: www.sarp.opole.pl email:
konkurs.brzeg.rynek@gmail.com 2)Osobami upoważnionymi do kontaktów z Uczestnikami
konkursu są Sekretarze Organizacyjni Konkursu: - Waldemar Adamski - tel. 77 454 19 35 (telefon
czynny w godzinach pracy biura SARP Opole, środa 15:30 - 18:00), tel. kom. 601 476 227 email:
konkurs.brzeg.rynek@gmail.com - Marta Owsiak - tel. 77 454 19 35 (telefon czynny w godzinach
pracy biura SARP Opole, środa 15:30 - 18:00), email: konkurs.brzeg.rynek@gmail.com

IV.3) NAGRODY

Rodzaj, liczba i wysokość nagród:

1. Zamawiający przyzna nagrody Uczestnikom Konkursu, którzy uzyskają najwyższe oceny prac
konkursowych odpowiadających warunkom określonym w Regulaminie Konkursu. 2. Liczba i
wysokość nagród są uzależnione od oceny, dokonanej przez Sąd Konkursowy w oparciu o kryteria
oceny prac wskazane w niniejszym Regulaminie. 3. Nagrody pieniężne zostaną przyznane w
ramach puli nagród w wysokości: 35.000 PLN brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych)
Planowany podział nagród : I – 13 tys. PLN, II - 9 tys. PLN, III - 7tys. PLN, 2 wyróżnienia po 3 tys.
PLN. Sąd Konkursowy może ustanowić inny podział nagród pod warunkiem zachowania puli
nagród w wys. 35.000 PLN (brutto). 4. Zamawiający zaprosi autora pracy nagrodzonej I nagrodą do
negocjacji w ramach zamówienia z wolnej ręki, mającej na celu uzgodnienie warunków umowy na
wykonanie pełnej dokumentacji technicznej na potrzeby realizacji inwestycji. 5. Zaproszenie do
negocjacji, mającej na celu podpisanie umowy na wykonanie pełnej dokumentacji technicznej na
potrzeby realizacji inwestycji otrzymać będzie mógł wyłącznie laureat I nagrody. 6. Zamawiający
skieruje zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie pełnej
dokumentacji technicznej na potrzeby realizacji inwestycji do Uczestnika konkursu, któremu została
przyznana I nagroda w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. 7.
Niezależnie od zapisu pkt 22.3 Regulaminu Konkursu Zamawiający może nie przystąpić do
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w ramach zamówienia z wolnej ręki
bezpośrednio po upływie terminu, o którym mowa w pkt 14.6 Regulaminu Konkursu jeżeli środki,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostaną ostatecznie przez niego pozyskane.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:

Tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:

Tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy

wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:

Nie
Informacje dodatkowe:

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO. 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
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oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: • administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Gmina Brzeg, Rynek – ul. Robotnicza 12, 49–300 Brzeg • inspektorem ochrony
danych osobowych w Gminie Brzeg jest Tadeusz Woźny, kontakt: bb@brzeg.pl , tel: 77 416 97 14 •
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z konkursem i postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego po
zakończeniu konkursu: na opracowanie koncepcji zagospodarowania rynku miejskiego w Brzegu
wraz z zielenią i elementami małej architektury prowadzonym w trybie ustawy Pzp; • odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja konkursu i dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy •
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 127 ust. 1 i art. 97 ust.1 Ustawy,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia konkursu oraz postępowania o udzielenie zamówienia
wszczętego po zakończeniu konkursu, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; • obowiązek podania przez Panią/Pana
danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w konkursie oraz w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, wszczętym po zakończeniu konkursu; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • 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 osobowych1;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2; − 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; − 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.
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