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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:647965-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2022/S 225-647965

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 320588161
Adres pocztowy: Al. Piastów 17
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-310
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Pazdur-Czarnowska
E-mail: anna.pazdur-czarnowska@zut.edu.pl 
Tel.:  +48 914495630
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zut.edu.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.konkurswi.zut.edu.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.konkurswi.zut.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://epk.sarp.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Wyższa

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Nauka i Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego budynku Wydziału Informatyki 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Numer referencyjny: ZP/ATT/1059/2022/K

II.1.2) Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
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II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem konkursu z niniejszego postępowania jest wykonanie spójnej, całościowej koncepcji 
urbanistyczno- architektonicznej nowego budynku Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w zakresie opracowania 
opisanym w załączniku nr 6a Regulaminu. Na przedmiot opracowania Konkursowego składa się:
nr działki: 326201_1.2105.1/4, Obręb: Pogodno 105 zakres opracowania - wg załącznika graficznego nr 
6a Regulaminu. Konkurs stanowiący przedmiot postępowania z niniejszego ogłoszenia jest konkursem 
jednoetapowym i ograniczonym w rozumieniu art. 339 Ustawy PZP konkursem realizacyjnym, w którym główną 
nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (uczestnika konkursu) wybranej pracy konkursowej 
do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi (w tym w szczególności dokumentacji 
projektowej) na podstawie tej pracy konkursowej. Szczegółowo przedmiot konkursu oraz zamówienia (usługi) 
w trybie z wolnej ręki jak wyżej – podaje Regulamin oraz jego załączniki, w tym załącznik nr 6a wskazany 
powyżej a w odniesieniu do przedmiotu usługi (zamówienia z wolnej ręki) załącznik nr 1 Regulaminu (Istotne 
postanowienia umowy zmówienia na wykonanie usługi). Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod 
względem funkcjonalno–użytkowym, przestrzennym i architektonicznym koncepcji nowego budynku Wydziału 
Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem 
terenów zakresie przyległych w opisanym w załączniku nr 6a Regulaminu. Ilekroć w ogłoszeniu używany 
jest określenie spośród wskazanych poniżej należy przez to rozumieć odpowiednio: 1) ustawa PZP - polska 
ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, 2) Regulamin - sporządzony dla niniejszego 
postępowania regulamin konkursu, o którym mowa w art. 333 ustawy PZP wraz z jego 10 załącznikami

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.10) Kryteria kwalifikacji uczestników:
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1. Uczestnicy konkursu muszą spełnić warunki udziału w konkursie:
1) Nie będą podlegać wykluczeniu na podstawie:
a) art. 108 ust 1 Ustawy PZP
oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-5 i pkt 7 Ustawy PZP (w brzmieniu mającym odpowiednie zastosowanie w konkursie, 
tj. tam gdzie we wskazanych przepisach mowa jest o wykonawcy rozumieć przez to należy uczestnika 
konkursu)
b) art. 109 ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP
w brzmieniu mającym odpowiednie zastosowanie w Konkursie, tj. tak, że na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 6 
Ustawy PZP (konflikt interesów oceniany w stosunku do członków Sądu Konkursowego)
c) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
d) art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 
kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w 
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
2) Wykażą, że dysponują na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu 
(zostanie skierowana do realizacji) koncepcji Konkursowej oraz Dokumentacji projektowej.
2. Uczestnik zaproszony po Konkursie do negocjacji zamówienia (Usługi) z wolnej ręki (dalej również zwany 
Wykonawcą) będzie zobowiązany wykazać, iż spełnia następujące warunki:
1) Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1
pkt 4 - 7 Ustawy PZP, a także art. 7 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit c) powyżej;
2) Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1 lit d) powyżej.
3) Wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia złożenia podmiotowych środków dowodowych 
(a jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie usługę polegającą 
na opracowaniu dokumentacji projektowej minimum w zakresie projektu budowlanego dla budowy budynku 
użyteczności publiczne j (z wyłączeniem parkingów, sklepów elkopowierzchniowych, hal magazynowych) o 
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powierzchni użytkowej budynku nie mniejszej niż 5000 m2, dla której uzyskano ostateczne pozwolenie na 
budowę.
4) Wykaże, iż dysponuje następującymi osobami, które skieruje do realizacji Usługi, tj. minimum jedna osoba:
a) legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
architektonicznej, przy czym może być to ta sama osoba o której mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej
b) legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej
c) legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
d) legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
e) legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
telekomunikacyjnej
f) legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej
g) posiadająca kwalifikacje zawodowe architekta krajobrazu.
W uzupełnianiu opisu warunków z ust. 1 pkt 2) powyżej oraz ust. 2 pkt 4) powyżej dopuszcza się także 
kwalifikacje (uprawnienia) równoważne w stosunku do tam podanych, zdobyte
w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane,
z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskie.
Szczegółowy opis wyżej wskazanych warunków i sposób wykazania ich spełnienia określa Regulamin

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:
Architekt

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.2) Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 1

IV.1.7) Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:

IV.1.9) Kryteria oceny projektów:
Prace Konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych kryteriów:
a) Walory urbanistyczno-architektoniczne, w tym w szczególności: kompozycja założenia przestrzennego, 
rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej, walory zaproponowanych form 
architektonicznych i rozwiązań konstrukcyjnych
b) Walory funkcjonalno-użytkowe Nowego Budynku,
c) Zastosowanie rozwiązań proekologicznych i proklimatycznych,
d) Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu
do kosztów realizacji Inwestycji,
e) Stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania Inwestycji

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/01/2023
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Czas lokalny: 15:00

IV.2.3) Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
Data: 26/01/2023

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.3) Nagrody i sąd konkursowy

IV.3.1) Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:
W Konkursie mogą zostać przyznane trzy Nagrody pieniężne tj.: I Nagroda, II Nagroda i III Nagroda oraz cztery 
Nagrody pieniężne w formie wyróżnień. Całkowita kwota przeznaczona przez Zamawiającego na Nagrody 
pieniężne i Nagrody pieniężne w formie wyróżnień wynosi 260 000 zł brutto. W ramach wskazanej kwoty
1) I NAGRODA – to kwota pieniężna w wysokości 80 000 zł brutto
2) II NAGRODA – to kwota pieniężna w wysokości 60 000 zł brutto
3) III NAGRODA – to kwota pieniężna w wysokości 40 000 zł brutto
4) Cztery Nagrody pieniężne w formie wyróżnień, po 20 000 zł brutto dla każdej wyróżnionej Pracy konkursowej
Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami. Wymienione Nagrody zostaną 
wypłacone z zastosowaniem odpowiednich w tym zakresie przepisów.
Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
na wykonanie Usługi na podstawie wybranej Pracy Konkursowej dla Uczestnika Konkursu, którego Praca 
Konkursowa otrzymała największą liczbę punktów dla I Nagrody pieniężnej. Jeżeli negocjacje prowadzone w 
trybie Zamówienia z wolnej ręki z Wykonawcą/ Wykonawcami Wspólnymi Usługi) nie doprowadziły do zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie Usługi, Zamawiający może zaprosić do negocjacji w 
tym trybie Uczestnika Konkursu, którego Praca Konkursowa otrzymała drugą
w kolejności najwyższą ocenę
Szczegóły dotyczące przyznania nagród w Konkursie podaje Regulamin

IV.3.2) Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
Nagrody pieniężne będą wypłacane przez Zamawiającego w terminie do 30 dni
(nie krótszym niż 15 dni) od dnia zatwierdzenia rozstrzygnięcia Konkursu z zastrzeżeniem, iż termin ten może 
zostać wydłużony w przypadku wniesienia odwołań przez Uczestników, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia 
wszystkich odwołań.
W przypadku, jeżeli konkurs zostanie unieważniony z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zwróci on 
uczestnikom konkursu koszty przygotowania i złożenia prac konkursowych podlegających ocenie w kwocie nie 
większej niż 5 000 zł brutto.
Poza płatnością nagród oraz zwrotu kosztów przygotowania i złożenia prac konkursowych w okolicznościach 
wskazanych powyżej – Zamawiający nie przewiduje innych płatności na rzecz uczestników konkursu

IV.3.3) Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze 
zwycięzców konkursu: tak

IV.3.4) Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak

IV.3.5) Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
mgr inż. arch. Maciej Miłobędzki – Przewodniczący Sądu konkursowego Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia 
Architektów Polskich - SARP O/Warszawa
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mgr inż. arch. Karol Barcz - Sędzia referent Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich - SARP 
O/Szczecin
mgr inż. arch. Piotr Śmierzewski - Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich - SARP O/Koszalin
mgr inż. arch. Karol Nieradka - Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich - SARP O/Szczecin
dr hab. inż. arch. prof. ZUT Grzegorz Wojtkun - Sędzia Konkursowy ze strony Zamawiającego – ZUT
dr inż. Mirosław Łazoryszczak - Sędzia Konkursowy ze strony Zamawiającego – ZUT
z-ca Kanclerza mgr inż. Hubert Góralski - Sędzia Konkursowy ze strony Zamawiającego - ZUT

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Komunikacja w Konkursie, w tym składanie wniosków o dopuszczenie do udziału
w konkursie, składanie prac konkursowych, składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu (pytania do 
Regulaminu), wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń (w tym podmiotowych 
środków dowodowych) między Organizatorem a uczestnikiem konkursu lub podmiotami zainteresowanymi 
udziałem w konkursie odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanej 
w ogłoszeniu , tj. elektronicznej platformy konkursowej (EPK) dostępnej na stronie pod adresem https://
epk.sarp.pl. Postanowienie powyższe nie narusza postanowień Regulaminu dopuszczających lub 
wymagających dodatkowo składania Zamawiającemu dokumentów
w postaci papierowej, tj. na nośniku papierowym (np. postanowienie IV pkt 3.1 lit b Regulaminu, dotyczące 
złożenia pracy konkursowej w postaci papierowej, dodatkowo obok postaci elektronicznej). Każdy podmiot 
zainteresowany udziałem w konkursie musi zarejestrować się na Elektronicznej Platformie Konkursowej. 
Dalsze szczegóły w tym zakresie podaje pkt 3.2 i 3.3 w Rozdziale I Regulaminu. Informacje o wymaganiach 
technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania plików w komunikacji elektronicznej 
poprzez EPK znajduje się w dokumencie o nazwie: „Regulamin _ Platforma ZETO PZP EPK” Dokument 
dostępny jest na stronie Platformy (https://epk.sarp.pl) w zakładce „Pomoc. Uczestnik Konkursu ma obowiązek 
zapoznania się niniejszym Regulaminem. Instrukcja obsługi EPK, w tym sposób składania wszelkich 
dokumentów elektronicznych oraz innych informacji (w tym pytań do Organizatora) poprzez EPK znajduje się 
w dokumencie o nazwie: „EPK – Instrukcja dla Uczestnika”. Dokument dostępny jest na stronie EPK (https://
epk.sarp.pl) w zakładce „Pomoc”. Uczestnik Konkursu ma obowiązek zapoznania się z wyżej wskazaną 
Instrukcją.
Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu używany jest zwrot: 1) Ustawa PZP - należy przez to rozumieć obowiązującą 
polska ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, 2) Regulamin - należy przez to 
rozumieć obowiązujący w niniejszym postępowaniu regulamin konkursu, o którym mowa w art. 333 Ustawy 
PZP; 3) Konkursie (pisane wielka lub małą literą) - należy przez to rozumieć konkurs dotyczący postępowania z 
niniejszego ogłoszenia; 4) Uczestniku – należy przez to rozumieć uczestnika konkursu.
Podana w sekcji IV.1) niniejszego ogłoszenia liczba 1 jako wskazana tam minimalna liczna Uczestników 
podawana jest z zastrzeżeniem uprawnienia Zamawiającego wynikającego z art. 355 ust. 2 Ustawy PZP.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej (KIO)
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 
Przedsiębiorców.
3. Środkami ochrony prawnej jak wyżej są kolejno: odwołanie i skarga do sądu
4. W ramach niniejszego postępowania odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia,
w tym na projektowane postanowienie umowy (Wzór Umowy);
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy PZP;
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
6. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 
jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do 
jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. Jeżeli informacja o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę odwołania została 
przekazana w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jak wyżej – termin na wniesienie 
odwołania wynosi 15 dni od dnia przekazania w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Powyższe w niniejszym ustępie 
podaje się z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 poniżej.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia 
lub wobec treści dokumentów zamówienia w niniejszym postępowaniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia 
publikacji ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 powyżej wnosi się w terminie10 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia odwołani jest Krajowa Izba Odwoławcza
11. Skarga do sądu przysługuje stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie 
Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 
ust. 1 ustawy PZP
12. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej, w tym tok postępowania w przypadku ich 
wniesienia - określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy PZP.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/11/2022
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