
Ogłoszenie nr 500023573-N-2018 z dnia 31-01-2018 r.  
Stargard:  

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  
Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-rzeźbiarskiej pomnika 
„STARGARDZIANIE – OJCZYŹNIE W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI” na terenie przy skrzyżowaniu ulic: Marii Skłodowskiej - Curie i 
Kazimierza Wielkiego w Stargardzie  

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe.  
Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:  
nie  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
 
I.1) NAZWA I ADRES:  
Gmina Miasto Stargard, Krajowy numer identyfikacyjny 59191700000, ul. ul. Stefana 
Czarnieckiego  17, 73110   Stargard, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 915 784 881, e-
mail urzad@um.stargard.pl, faks 915 784 889.  
Adres strony internetowej (url): www.stargard.pl  
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):  
http://bip.um.stargard.pl/index.php?id=zampub&zp=list  
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac 
konkursowych w inny sposób:  
Wniosek należy złożyć pisemnie (w formie papierowej) w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w 
Stargardzie (Biuro Obsługi Klienta) ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 73-110 Stargard w 
kopercie oznaczonej Biuro Zamówień Publicznych Urząd Miasta Stargard ul. Hetmana Stefana 
Czarnieckiego 17 73 - 110 Stargard z dopiskiem na kopercie: KONKURS NA OPRACOWANIE 
KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-RZEŹBIARSKIEJ POMNIKA „STARGARDZIANIE – 
OJCZYŹNIE W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI”  
pod adres: Urząd Miejski w Stargardzie (Biuro Obsługi Klienta) ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 
17 73-110 Stargard  
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU  
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:  
Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-rzeźbiarskiej pomnika 
„STARGARDZIANIE – OJCZYŹNIE W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI” na terenie przy skrzyżowaniu ulic: Marii Skłodowskiej - Curie i 
Kazimierza Wielkiego w Stargardzie  
Numer referencyjny: TZ.271.4.2018.2  
 
II.2) Określenie przedmiotu konkursu:  
Wybór najlepszej koncepcji architektoniczno-rzeźbiarskiej Pomnika – rzeźby/instalacji przestrzennej 
o charakterze patriotycznym wraz z zagospodarowaniem terenu jego otoczenia, o wyrazistej 
symbolice, odznaczającej się wysokimi walorami artystycznymi, spełniającej założenia ideowe 
Organizatora określone w Regulaminie. Obszar zadania konkursowego to fragment parku miejskiego 
położony nad rzeką Iną w graniach tzw. plant stargardzkich wokół Starego Miasta, stanowiący 
komponowany układ alei i dróg parkowych położony przy skrzyżowaniu dróg: krajowej Nr 20, 



wojewódzkiej nr 106 i drogi gminnej. Lokalizację inwestycji i granice terenu opracowania 
konkursowego przedstawiają załączniki graficzne nr 10 i nr 11. Wyłonienie przez Sąd Konkursowy, 
poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, do trzech najlepszych prac 
konkursowych, które otrzymają nagrody równorzędne. Przeprowadzenie parodniowych konsultacji 
społecznych, których elementem będzie możliwość głosowania nad nagrodzonymi pracami 
zaprezentowanymi na stronie internetowej Organizatora konkursu pracach. Wskazanie przez Sąd 
Konkursowy, który kierując się nadal kryteriami konkursu, uwzględni, odpowiednio do ich znaczenia 
dla oceny prac, wnioski z konsultacji społecznych autora zwycięskiego projektu bądź zespołu 
autorskiego spośród projektów nagrodzonych, posiadającego organizacyjno-prawne możliwości 
wykonania Pomnika, który zostanie zaproszony do negocjacji w celu udzielenia zamówienia w 
postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie 
zaprojektowanie i realizacja Pomnika wraz z posadowieniem, opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu fragmentu parku miejskiego w granicach 
obszaru zadania konkursowego oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji. 
Zadaniem Uczestników będzie przedstawienie projektów realnych pod względem technologicznym 
do wykonania Pomnika w terminie do 11 listopada 2018 r. Przedkładając pracę konkursową 
uczestnik tym samym deklaruje, że w przypadku wybrania jej jako najlepszej, jest on, jako 
wykonawca, w stanie wykonać w pełnym zakresie pomnik/instalację do dnia 11 listopada 2018 r. 
(przy założeniu zawarcia umowy najpóźniej do 5 czerwca 2018 r.)  
 
II.3) Główny kod CPV 92312230-2  
Dodatkowe kody CPV  
71400000-2  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
WARUNKI UDZIAŁU  
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: O dopuszczenie do udziału w konkursie 
mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP; 2) spełniają wymogi dotyczące 
zdolności technicznej lub zawodowej, tzn. dysponują w zespole projektowym przynajmniej: a) jedną 
osobą legitymującą się dyplomem ukończenia wyższej uczelni w zakresie wymaganym dla 
uprawiania zawodu artysty plastyka lub rzeźbiarza, lub grafika, lub architekta, b) jedną osobą, która 
posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń 
(Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane osoby, które przed dniem 
wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania 
przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 
zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.  
 
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:  
spełnienie założeń ideowych konkursu - 35  
walory estetyczno-artystyczne Pomnika i krajobrazowo-kompozycyjne zagospodarowania otoczenia 
- 35  
oferowane przez autora pracy wynagrodzenie za wykonanie wszelkich prac, czynności i robót 
budowlanych związanych z wykonaniem Pomnika - 20  
rozwiązania techniczne ( trwałość) zaproponowanego dzieła - 10  



IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:  
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac 
konkursowych:  
Data: 26/02/2018, 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:  
pełne brzmienie kryterium związanego z wynagrodzeniem autora: oferowane przez autora pracy 
wynagrodzenie za wykonanie wszelkich prac, czynności i robót budowlanych związanych z 
wykonaniem Pomnika - rzeźby/instalacji wraz z jego posadowieniem i montażem, wraz z nadzorem 
autorskim oraz za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu, 
które będą stanowić przedmiot zamówienia z wolnej ręki  
IV.3) NAGRODY  
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:  
1. nagrody pieniężne: 1) przyznanie do trzech równorzędnych nagród w wysokości 10 000 zł brutto, 
2. zaproszenie do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
zamówienia z wolnej ręki, dla jednego z trzech autorów koncepcji, którego praca zostanie uznana 
przez Sąd Konkursowy za najlepszą (I NAGRODA ) z zastrzeżeniem, że koniecznym warunkiem 
wszczęcia procedury w trybie z wolnej ręki i skierowania zaproszenia jest podjęcie przez Radę 
Miejską w Stargardzie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika (art. 18 ust. 1 pkt 13 ustawy o 
samorządzie gminnym) z jednoczesnym zabezpieczeniem w budżecie miasta niezbędnych dla 
realizacji zamówienia środków finansowych  
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:  
Zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie - do 02.03.2018 r. Składanie 
prac konkursowych - do 24.04.2018 r. do godz.15:00  
 


