
Ogłoszenie nr 500280344-N-2018 z dnia 22-11-2018 r. 

Warszawa: 
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: 
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 365421948, ul. Hoża  13a, 00-528  
Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 22 2774201, e-mail 
zamowienia@zzw.waw.pl, faks -. 
Adres strony internetowej (url): www.zzw.waw.pl 
Adres profilu nabywcy: http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/ 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu 
konkursu, można uzyskać pod adresem(URL):
http://www.asak.pl/portfolio/park-zeranski/ 
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac 
konkursowych w inny sposób:
wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej 
pod adres: Fundacja Pole Dialogu, ul. Andersa 13 (Stacja Muranów), 00-159 Warszawa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU 

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: 
Konkurs realizacyjny na zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim 
Numer referencyjny: 130/K/2018 

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: 
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie ogólnej koncepcji zagospodarowania terenów zieleni 
znajdujących się nad Kanałem Żerańskim wraz z powiązaniami w granicach wskazanych w 
Załączniku nr 8b do Regulaminu, z uwzględnieniem obszaru studialnego (nierealizacyjnego) i 
właściwego (realizacyjnego) opracowania konkursowego (patrz: Załącznik nr 8a). Jednym z 
głównych założeń winno być podkreślenie wartości przyrodniczej terenu, ochrona walorów 
krajobrazowych i naturalnego charakteru parku, przy jednoczesnym ulepszeniu skomunikowania go 
z otoczeniem. Koncepcja zagospodarowania terenów zieleni oraz projekty ich wyposażenia winny 
nawiązywać także do poindustrialnego charakteru miejsca. Zagospodarowanie powinno ograniczać 
grodzenie obiektów i terenu do niezbędnego minimum wynikającego z wymogów bezpieczeństwa. 
Zarówno rozwiązania związane z zagospodarowaniem terenu, jak i aranżacją obiektów 
kubaturowych, winny uwzględniać rozwiązania proekologiczne oraz służące poprawie stanu 
psychofizycznego użytkowników. Istotnym jest również uwzględnienie na etapie opracowania 
konkursowego możliwych, zróżnicowanych sposobów animowania wybranych przestrzeni i 
dostosowanie projektu do takich aktywności. Uczestnicy Konkursu powinni uwzględnić wytyczne 
oraz zalecenia i uwarunkowania wynikające z Załącznika nr 8 do Regulaminu (Materiały do 
konkursu), a w szczególności Załącznika nr 8a. 



II.3) Główny kod CPV 71222000-0 
Dodatkowe kody CPV
71220000-6 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

WARUNKI UDZIAŁU 
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Uczestnik Konkursu ubiegający się o 
dopuszczenie do udziału w Konkursie zobowiązany jest spełnić określony przez Organizatora 
warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli 
Uczestnik konkursu wykaże, iż: a) dysponuje na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą posiadającą 
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Jeśli 
Uczestnikiem Konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej uprawnienia, to 
wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony. b) dysponuje na etapie Konkursu co 
najmniej 1 osobą z wyższym wykształceniem architekta krajobrazu. Jeśli Uczestnikiem Konkursu 
jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej wykształcenie, to wówczas warunek 
dysponowania taką osobą jest spełniony. c) będzie dysponować na etapie wykonywania zlecenia 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w Rozdziale 7. pkt. 2.1. lit. l) 
Regulaminu. 

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: 
atrakcyjność i integralność kompozycji rozwiązań krajobrazowych, w tym twórcze nawiązanie do 
charakteru miejsca - 
funkcjonalność zaproponowanych rozwiązań programowych i przestrzennych - 
stopień i trafność uwzględnienia w koncepcji rozwiązań proekologicznych - 
realność realizacji i racjonalność relacji między nakładami na budowę i eksploatację a osiągniętymi 
efektami - 
zapewnienie dostępności (także dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji) i bezpieczeństwa 
użytkownikom - 

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac 
konkursowych: 

Data: 13/12/2018, godzina: 15:00 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w 
konkursie lub prace konkursowe: 
Polski 

IV.2.2) Inforacje dodatkowe:
Wnioski należy złożyć pod adresem: Fundacja Pole Dialogu ul. Andersa 13 (Stacja Muranów) 00-
159 Warszawa (godziny pracy pon.-piąt.: 16:00–20:00) godziny pracy w dniu 13.12.2018 – 10:00-
15:00 

IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród: 
1. Organizator zobowiązuje się do przyznania następujących nagród (I – III): I NAGRODA - kwota 



pieniężna w wysokości 40,000 zł brutto - zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej 
ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy 
konkursowej II NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 25,000 zł brutto III NAGRODA - kwota 
pieniężna w wysokości 15,000 zł brutto 2. Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych nagród 
pieniężnych w formie wyróżnień. Kwota przeznaczona przez Organizatora na te nagrody wynosi 
15,000 zł brutto. O liczbie wyróżnień decyduje Sąd Konkursowy. 
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:
Kwota przeznaczona przez Organizatora na nagrody i wyróżnienia wynosi nie mniej niż 95,000 zł 
brutto. Niezależnie od ilości przyznanych nagród i wyróżnień kwota ta zostanie obligatoryjnie 
rozdzielona w całości wśród prac nagrodzonych lub wyróżnionych. 


