OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie o konkursie było zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych tak.
Numer ogłoszenia: 374281-2016
W Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
Konkurs dotyczył projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych- wsparcie dotacyjne w ramach osi Priorytetowej 6
Interpretacja RPO WP na lata 2014 -2020 w ramach projektu pn. „Rozwój usług społecznych w
Miastku” oraz w ramach Poddziałania 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w
miastach poza obszarem metropolitarnym Trójmiasta w ramach osi Priorytetowej 8 Konwersja RPO
WP na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze
rewitalizacji w Miastku”.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Konkurs przeprowadza centralny zamawiający
nie
Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
konkursu:
Konkurs jest przeprowadzany wspólnie przez zamawiających
nie
Konkurs jest przeprowadzany wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania konkursu wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko, Krajowy numer identyfikacyjny 52635700000, ul. ul.
Grunwaldzka 1, 77200 Miastko,państwo Polska, woj. pomorskie, tel. 598 572 081, faks
598 572 368, e-mail it@umig.miastko.pl.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.miastko.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne:
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE ORGANIZOWANIE KONKURSU:
Jaki był podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
konkursu, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających był odpowiedzialny za
przeprowadzenie konkursu, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie konkursu odpowiadali
pozostali zamawiający, czy nagroda w konkursie została przyznana przez każdego z zamawiających
indywidualnie, czy nagroda została przyznana wspólnie w imieniu zamawiających):
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
Konkurs architektoniczno - urbanistyczny na opracowanie zagospodarowania terenu znajdującego się
przed planowanym Centrum Usług Społecznych przy ul. Stolarskiej 7 oraz modernizacja boiska przy
ul. Piłsudskiego wraz z terenem przyległym w Miastku pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer referencyjny: WRG.271.671.01.2016.EK
II.2) Określenie przedmiotu konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej, tj. opracowania koncepcji architektoniczno
- urbanistycznej zagospodarowania terenu przed Centrum usług Społecznych przy ul. Stolarskiej 7
oraz modernizacji boiska wraz z terenem przyległym przy ul. Piłsudskiego w Miastku . Natomiast
autor nagrodzonej w/w koncepcji w ramach zamówienia z wolnej ręki wykona Programy funkcjonalno
- użytkowe umożliwiające realizację inwestycji w ramach zasady "zaprojektuj i wybuduj".
Opracowanie konkursowe powinno w szczególności przedstawiać: 1) koncepcję architektonicznobudowlaną projektowanego zagospodarowania terenu przed planowanym Centrum usług Społecznych
przy ul. Stolarska 7 w Miastku wraz ze wskazaniem m.in. projektowanej drogi wewnętrznej łączącej
ul. Stolarską z ul. Wybickiego, lokalizacji parkingów ( 15 miejsc postojowych), sportowych urządzeń
terenowych, placu zabaw , elementów małej architektury, zespołów zieleni urządzonej, itp. oraz
innych elementów zagospodarowania terenu ustalonych, w tym ogrodzenia terenu oraz wytycznych
programowo-przestrzennych zawartych w ust. 9.5 Regulaminu, 2) koncepcję modernizacji boiska
wraz z terenami przyległymi przy ul. Piłsudskiego w Miastku położonego w granicach opracowania
konkursowego, Koncepcje te winny zawierać opis poszczególnej koncepcji konkursowej zgodnie z
załącznikiem B-12 oraz informacją o planowanych kosztach - sporządzoną zgodnie z załącznikiem B13 do Regulaminu, wraz z szacunkową wyceną tych kosztów wraz z danymi dotyczącymi
wskaźników ilościowych, a także wykazem obowiązujących, przyjętych do obliczeń wskaźników
cenowych, cen rynkowych lub aktualnych powszechnie stosowanych cenników, katalogów czy
taryfikatorów. Pracę konkursową należy sporządzić zgodnie z ustaleniami Regulaminu oraz w oparciu
o: a) analizę istniejących uwarunkowań sytuacyjno-wysokościowych i przyrodniczo-krajobrazowych,
b) analizę istniejących uwarunkowań komunikacyjnych, c) analizę istniejącej struktury własności
gruntów, d) analizę możliwości zachowania istniejących elementów zagospodarowania terenu oraz
realizacji planowanych przez Zamawiającego inwestycji w projektowanych lokalizacjach na terenie
objętym opracowaniem konkursowym, e) wytyczne programowo-przestrzenne dotyczące zadania
konkursowego, sformułowane przez Zamawiającego w ust. 9.5 Regulaminu, f) obowiązujące przepisy
techniczno-budowlane. Na powyższym terenie opracowany jest projekt „Gminnego Programu
Rewitalizacji dla miasta Miastko na lata 2016-2025”, który zostanie podjęty na najbliższej sesji
styczniowej Rady Miejskiej w Miastku - załącznik B-7. Dla tych obszarów został sporządzony i
uzgodniony zakres zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020,
który stanowi załącznik nr B-8 Decyzje projektowe podejmowane przez uczestników konkursu
powinny zatem być podejmowane w oparciu o szczegółowe informacje opisujące zadanie projektowe
będące przedmiotem niniejszego konkursu, które zostały zawarte poniżej w ust. 9.3 ÷ 9.7 Regulaminu.
Informacje te opisują przedmiot zadania konkursowego i odnoszą się w szczególności do: 1) miejsca
lokalizacji i zakresu obszarowego opracowania konkursowego, 2) obszaru Natura 2000 "Dolina
Wieprzy i Studnicy PLH220038" oraz Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 6 maja 2014 r. w
sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Wieprzy i Studnicy
PLH 220038 3) wytycznych programowo-przestrzennych dotyczących przedmiotu konkursu, 4)
wymagań technicznych i użytkowych dotyczących przedmiotu konkursu 5) uzgodniony zakres
zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020,. Pozostałe
materiały niezbędne do wykonania opracowania konkursowego, w tym: 1) orientacja ze strukturą
własności gruntów, 2) zdjęcie ortofotomapy z zakresem obszarowym opracowania konkursowego
terenu ul. Stolarskiej i ul. Piłsudskiego w Miastku., 3) mapa zasadnicza z zakresem obszarowym
opracowania konkursowego, 4) inwentaryzacja budynków dawnego zakład produkcyjnego , który był
zlokalizowany przy ul Stolarskiej 7 wraz z koncepcją adaptacji budynków na Centrum Usług
Społecznych działka nr 295 i 290/1 5) wstępna koncepcja zagospodarowania terenu rewitalizacyjnego
przy ul. Stolarskiej 7 z planowanymi w przyszłości obiektami 6) dokumentacja fotograficzna terenu
położonego w granicach opracowania konkursowego, zostały opracowane w formie elektronicznej i
dołączone do Regulaminu jako załączniki: B-1 ÷ B-11. Opis zakresu rzeczowego, formy opracowania
i sposobu prezentacji pracy konkursowej został przedstawiony w rozdziale X Regulaminu.
II.3) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV: 71222000-0
SEKCJA III: WYNIKI KONKURSU
III.1) INFORMACJE O UCZESTNIKACH KONKURSU:

Liczba uczestników5
w tym
Liczba uczestników małych/średnich przedsiębiorstw: 5
Liczba uczestników z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba uczestników z innych państw nie będących członkami Unii Europejskiej: 0
III.2) DATA DECYZJI SĄDU KONKURSOWEGO 21/02/2017
Konkurs został unieważniony
nie
Przyczyna unieważnienia konkursu:
III.3) NAGRODY:
III.3.1) Nazwy i adresy autora(ów) wybranej pracy konkursowej/wybranych prac
konkursowych:
Achitekt Zbigniew Rąbalski,, ul. Bulwary 1/3, Bydgoszcz,85-056, kujawsko-pomorskie
Autor wybranej pracy konkursowej jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
III.3.2) WARTOŚĆ NAGRODY:
Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody bez VAT (dane liczbowe): 6504.07
Informacje dodatkowe:
II nagroda
III.3) NAGRODY:
III.3.1) Nazwy i adresy autora(ów) wybranej pracy konkursowej/wybranych prac
konkursowych:
MIA Studio mgr inż arch kraj. Magdalea Filipiak ,, ul. Piaskowa 2, Wągrowiec,62-100,
wielkopolskie
Autor wybranej pracy konkursowej jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
III.3.2) WARTOŚĆ NAGRODY:
Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody bez VAT (dane liczbowe): 1219.51
Informacje dodatkowe:
wyróżnienie
Zamawiający
(-)

