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30/10/2009    S210    Wspólnoty Europejskie – Usługi – Ogłoszenie o konkursie na projekt  

 

PL-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego 

2009/S 210-301927 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

Niniejszy konkurs jest objęty przepisami: dyrektywy 2004/18/WE  

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA /PODMIOT ZAMAWIAJĄCY 

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:  

Muzeum Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie 3, Do wiadomości Dariusz Matlak, PL-00-495 

Warszawa. Tel.  +48 226295271 . E-mail d.matlak@wojsko-polskie.pl. Faks 

 +48 226285843. 

Adresy internetowe:  

www.muzeumwp.pl  

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu 

kontaktowego. 

Więcej dokumentów można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu 

kontaktowego. 

Projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy przesyłać na adres: 

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego. 

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB 

PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:  

Podmiot prawa publicznego.  

Rekreacja, kultura i religia.  

I.3) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU 

ZAMAWIAJĄCEGO:  

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU/ OPIS PROJEKTU 

II.1) OPIS  

II.1.1) Nazwa nadana konkursowi/ projektowi przez instytucję zamawiającą /podmiot 

zamawiający:  
Konkurs na koncepcję programowo-przestrzenną Muzeum Katyńskiego w budowli i 

otoczeniu kaponiery w Cytadeli Warszawskiej.  

II.1.2) Krótki opis:  

mailto:d.matlak@wojsko-polskie.pl
javascript:openURL('www.muzeumwp.pl')
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Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej Muzeum 

Katyńskiego w budowli i otoczeniu kaponiery w Cytadeli Warszawskiej, zapewniającej 

realizację misji tej instytucji.  

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

71220000. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW:  

1. Uczestnik ubiegający się samodzielnie o dopuszczenie do udziału w konkursie i mający 

siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP jest zobowiązany spełnić następujące 

warunki:  

(a) wykazać posiadanie wpisu do lub do ewidencji działalności gospodarczej albo – w 

przypadku nieposiadania wpisu do właściwego rejestru lub do ewidencji działalności 

gospodarczej – wykazać dane osobowe zawarte w dowodzie osobistym lub w paszporcie;  

(b) wykazać posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do 

projektowania bez ograniczeń i posiadanie członkostwa w dowolnej okręgowej izbie 

architektów na terenie RP, lub wykazać dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą 

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i 

posiadającą członkostwo w dowolnej okręgowej izbie architektów na terenie RP;  

(c) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania pracy konkursowej oraz do 

wykonania zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej;  

(d) dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania pracy 

konkursowej oraz do wykonania zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy 

konkursowej lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia 

potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania pracy konkursowej oraz do 

wykonania zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej;  

(e) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie pracy 

konkursowej oraz wykonanie zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej;  

(f) nie podlegać wykluczeniu z konkursu oraz z postępowania o udzielenie zamówienia na 

szczegółowe opracowanie pracy konkursowej.  

2. Uczestnicy ubiegający się wspólnie o dopuszczenie do udziału w konkursie i mający 

siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP są zobowiązani spełnić następujące 

warunki:  

(a) wykazać posiadanie przez każdego uczestnika wpisu do właściwego rejestru lub do 

ewidencji działalności gospodarczej albo – w przypadku nieposiadania wpisu do właściwego 

rejestru lub do ewidencji działalności gospodarczej przez któregokolwiek uczestnika – 

wykazać dane osobowe zawarte w dowodzie osobistym lub w paszporcie tego uczestnika;  

(b) wykazać posiadanie przez co najmniej jednego uczestnika uprawnień budowlanych w 

specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i posiadanie członkostwa w 

dowolnej okręgowej izbie architektów na terenie RP, lub wykazać dysponowanie przez co 

najmniej jednego uczestnika co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w 

specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i posiadającą członkostwo w 

dowolnej okręgowej izbie architektów na terenie RP;  

(c) posiadać łącznie przez wszystkich uczestników niezbędną wiedzę i doświadczenie do 

wykonania pracy konkursowej oraz do wykonania zamówienia na szczegółowe opracowanie 

pracy konkursowej;  
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(d) dysponować łącznie przez wszystkich uczestników potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania do wykonania pracy konkursowej oraz do wykonania zamówienia na 

szczegółowe opracowanie pracy konkursowej lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych 

podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania pracy 

konkursowej oraz do wykonania zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy 

konkursowej;  

(e) znajdować się łącznie przez wszystkich uczestników w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie pracy konkursowej oraz wykonanie zamówienia na szczegółowe 

opracowanie pracy konkursowej;  

(f) nie podlegać wykluczeniu łącznie przez wszystkich uczestników z konkursu oraz z 

postępowania o udzielenie zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej;  

3. Uczestnicy ubiegający się samodzielnie o dopuszczenie do udziału w konkursie i mający 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP są zobowiązani spełnić następujące 

warunki:  

(a) wykazać, że nie otwarto likwidacji uczestnika, ani nie ogłoszono jego upadłości;  

(b) wykazać posiadanie przez uczestnika lub inną osobę kwalifikacji wymaganych do 

wykonywania zawodu architekta w kraju, w którym ten uczestnik lub ta osoba ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, oraz posiadanie przez tego uczestnika lub tą osobę członkostwa w 

organizacji samorządu zawodowego architektów tego kraju albo wykazać, że w kraju, w 

którym ten uczestnik lub ta osoba ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie są wymagane 

żadne kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta lub nie istnieje organizacja samorządu 

zawodowego architektów albo przynależność do niej nie jest obowiązkowa;  

(c) wykazać posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do 

projektowania bez ograniczeń na terenie RP i posiadanie członkostwa w dowolnej okręgowej 

izbie architektów na terenie RP, lub wykazać dysponowanie co najmniej jedną osobą 

posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez 

ograniczeń na terenie RP i posiadającą członkostwo w dowolnej okręgowej izbie architektów 

na terenie RP, albo zobowiązać się do uzyskania przez uczestnika lub inną osobę uprawnień 

budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń na terenie RP 

oraz członkostwa w dowolnej okręgowej izbie architektów na terenie RP, w terminie do dnia 

podpisania umowy na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej;  

(d) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania pracy konkursowej oraz do 

wykonania zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej;  

(e) dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania pracy 

konkursowej oraz do wykonania zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy 

konkursowej lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia 

potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania pracy konkursowej oraz do 

wykonania zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej;  

(f) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie pracy 

konkursowej oraz wykonanie zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej;  

(g) nie podlegać wykluczeniu z konkursu oraz z postępowania o udzielenie zamówienia na 

szczegółowe opracowanie pracy konkursowej.  

4. Uczestnicy ubiegający się wspólnie o dopuszczenie do udziału w konkursie i mający 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP są zobowiązani spełnić następujące 

warunki:  

(a) wykazać, że nie otwarto likwidacji żadnego uczestnika, ani nie ogłoszono jego upadłości;  

(b) wykazać posiadanie przez co najmniej jednego uczestnika lub inną osobę kwalifikacji 

wymaganych do wykonywania zawodu architekta w kraju, w którym ten uczestnik lub ta 

osoba ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, oraz posiadanie przez tego uczestnika lub tą 
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osobę członkostwa w organizacji samorządu zawodowego architektów tego kraju albo 

wykazać, że w kraju, w którym ten uczestnik lub ta osoba ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie są wymagane żadne kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta lub 

nie istnieje organizacja samorządu zawodowego architektów albo przynależność do niej nie 

jest obowiązkowa;  

(c) wykazać posiadanie przez co najmniej jednego uczestnika uprawnień budowlanych w 

specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń na terenie RP i posiadanie 

członkostwa w dowolnej okręgowej izbie architektów na terenie RP, lub wykazać 

dysponowanie przez co najmniej jednego uczestnika co najmniej jedną osobą posiadającą 

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń na 

terenie RP i posiadającą członkostwo w dowolnej okręgowej izbie architektów na terenie RP, 

albo zobowiązać się do uzyskania przez co najmniej jednego uczestnika lub inną osobę 

uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń na 

terenie RP oraz członkostwa w dowolnej okręgowej izbie architektów na terenie RP, w 

terminie do dnia podpisania umowy na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej;  

(d) posiadać łącznie przez wszystkich uczestników niezbędną wiedzę i doświadczenie do 

wykonania pracy konkursowej oraz do wykonania zamówienia na szczegółowe opracowanie 

pracy konkursowej;  

(e) dysponować łącznie przez wszystkich uczestników potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania pracy konkursowej oraz do wykonania zamówienia na szczegółowe 

opracowanie pracy konkursowej lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów 

do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania pracy konkursowej 

oraz do wykonania zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej;  

(f) znajdować się łącznie przez wszystkich uczestników w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie pracy konkursowej oraz wykonanie zamówienia na szczegółowe 

opracowanie pracy konkursowej;  

(g) nie podlegać wykluczeniu łącznie przez wszystkich uczestników z konkursu oraz z 

postępowania o udzielenie zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej.  

5. Uczestnicy ubiegający się wspólnie o dopuszczenie do udziału w konkursie i mający 

siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP i poza terytorium RP są zobowiązani 

spełnić następujące warunki:  

(a) każdy uczestnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP jest 

zobowiązany spełnić warunek określony w pkt 2.(a);  

(b) każdy uczestnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP jest 

zobowiązany spełnić warunek określony w pkt 4.(a);  

(c) łącznie wszyscy uczestnicy są zobowiązani spełnić albo warunek określony w pkt 2.(b) 

albo warunki określone w pkt 4.(b)-(c);  

(d) łącznie wszyscy uczestnicy są zobowiązani spełnić warunki określone w pkt 2.(c)-(f) albo 

w pkt 4.(d)-(g).  

III.2) UDZIAŁ JEST ZASTRZEŻONY DLA PRZEDSTAWICIELI DANEGO 

ZAWODU:  

Tak.  

Architekt.  

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) RODZAJ KONKURSU:  

Otwarty.  

IV.2) NAZWY UCZESTNIKÓW JUŻ ZAKWALIFIKOWANYCH:  
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IV.3) KRYTERIA, KTÓRE BĘDĄ STOSOWANE DO OCENY PROJEKTÓW:  

(1) wartości edukacyjne, walory funkcjonalno-przestrzenne i atrakcyjność formy prezentacji 

ekspozycji, przedstawione w pracy konkursowej – waga kryterium – 90 %  

(2) ekonomika i koszty realizacji rozwiązań przedstawionych w pracy konkursowej – waga 

kryterium – 10 %.  

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot 

zamawiający:  

IV.4.2) Warunki otrzymania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych  

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do 

dokumentów: 27.11.2009 - 15:00.  

Dokumenty odpłatne: nie.  

IV.4.3) Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

konkursie:  

30.11.2009 - 15:00.  

IV.4.4) Data wysłania zaproszeń do udziału w konkursie do zakwalifikowanych 

kandydatów:  

14.12.2009.  

IV.4.5) Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w konkursie:  

Polski.  

IV.5) NAGRODY I SĄD KONKURSOWY  

IV.5.1) Zostanie przyznana nagroda (nagrody):  

Tak.  

Ilość i wartość przyznawanych nagród: W konkursie mogą zostać przyznane trzy nagrody 

pieniężne oraz jedna nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z 

wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej.  

Wysokość nagród pieniężnych wynosi:  

(1) pierwsza nagroda pieniężna – 60.000,- PLN brutto (sześćdziesiąt tysięcy złotych);  

(2) druga nagroda pieniężna – 30.000,- PLN brutto (trzydzieści tysięcy złotych);  

(3) trzecia nagroda pieniężna – 15.000,- PLN brutto (piętnaście tysięcy złotych).  

IV.5.2) Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:  

1. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w okresie od dnia 06 kwietnia 2010 r. do dnia 10 

maja 2010 r.  

2. Wypłata nagród pieniężnych nastąpi przelewem, na rachunki bankowe wskazane w 

częściach identyfikacyjnych prac konkursowych.  

3. Nagrody pieniężne przed ich wypłatą zostaną pomniejszone o kwotę podatku, w przypadku 

gdy z odrębnych przepisów będzie wynikać obowiązek ich opodatkowania.  

4. W przypadku, gdy w karcie identyfikacyjnej zostanie wskazany rachunek bankowy 

prowadzony poza terytorium RP, organizator przeliczy nagrodę pieniężną z waluty polskiej 

na walutę obowiązującą w kraju prowadzenia rachunku według średniego kursu z tabeli A, 

ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dzień polecenia przelewu, 

a następnie wypłaci nagrodę pieniężną w kwocie uzyskanej po dokonaniu przeliczenia.  

IV.5.3) Zamówienia po konkursie:  

Tak. Każde zamówienie na usługi następujące po konkursie zostanie udzielone zwycięzcy lub 

jednemu ze zwycięzców konkursu.  

IV.5.4) Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej /podmiotu 

zamawiającego:  

Nie.  
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IV.5.5) Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:  

1. Witold Benedek.  

2. Bohdan Kulczyński.  

3. Konrad Kucza-Kuczyński.  

4. Jerzy Szczepanik-Dzikowski.  

5. Janusz Odziemkowski.  

6. Krystyna Zachwatowicz-Wajda.  

7. Izabella Sariusz-Skąpska.  

8. Bożena Łojek.  

9. Adam Macedoński.  

10. Mariusz Gaś.  

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

VI.1) DOTYCZY PROJEKTU I/LUB PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE 

ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:  

Nie.  

VI.2) INFORMACJE DODATKOWE:  

1. Konkurs jest konkursem jednoetapowym.  

2. Termin składania prac konkursowych upływa w dinu 8.3.2010 r. o godz. 15:00.  

3. Sąd konkursowy składa się z 12 członków. Oprócz 10 osób wymienionych w pkt IV.5.5. 

ogłoszenia, członkami  

Sądu konkursowego są również Arnold Józefiak i Witold Głębowicz. Osoby te nie zostały 

wymienione w pkt IV.5.5. ogłoszenia, gdyż formularz elektroniczny dopuszcza w tym 

punkcie wpisanie imion i nazwisk maksymalnie 10 osób.  

4. Regulamin konkursu można uzyskać na stronie internetowej zamawiającego 

www.muzeumwp.pl albo w siedzibie zamawiającego przy Al. Jerozolimskich 3, 00-495 

Warszawa. 

VI.3) PROCEDURY ODWOŁAWCZE  

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:  

VI.3.2) Składanie odwołań:  

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:  

VI.4) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:  

28.10.2009.  
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