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ZAMAWIAJĄCY
Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie z siedzibą w
Poznaniu (WCO) ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. +48 / 61 885 07 00
fax. +48 / 61 852 19 48
strona internetowa Zamawiającego: www.wco.pl
ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu, któremu Zamawiający powierza przygotowanie,
przeprowadzenie i rozstrzygnięcie Konkursu jest:
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział w Poznaniu
Stary Rynek 56, 61-772 Poznań
tel./fax. +48 / 61 852 00 20
e-mail: poznan@sarp.org.pl,
Strona internetowa Konkursu:
http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-wco-poznan
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PRZEDMIOT I CEL KONKURSU
PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestników Konkursu - zgodnie z
warunkami Regulaminu – twórczej pracy projektowej polegającej na opracowaniu
koncepcji architektoniczno - urbanistycznej rozbudowy Wielkopolskiego Centrum
Onkologii o Budynek Ambulatoryjny z garażem podziemnym, w kierunku ulicy
Strzeleckiej w Poznaniu, zgodnie z granicami opracowania konkursowego.
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji rozwiązania nowego
budynku o funkcji ambulatoryjnej,
zabiegowo – diagnostycznej z
powiększeniem bloku operacyjnego, będącego rozbudową istniejącego
budynku Centralnego Bloku Operacyjnego.
Z uwagi na położenie przyszłej inwestycji w ścisłym centrum miasta Poznania,
zgodnie ze wskazaniami Miejskiego Konserwatora Zabytków, nowy budynek
powinien zostać wkomponowany w obręb działki, tworząc harmonijną kontynuację
zabudowy. Budynek Ambulatoryjny musi być dostosowany gabarytami do
sąsiadującej zabudowy. Nowa kubatura powinna wpisywać się harmonijnie w
istniejący kontekst urbanistyczny. Centrum miasta Poznania w obrębie ulic:
Królowej Jadwigi, Towarowej, Mostu Dworcowego, Roosevelta, Pułaskiego, Armii
Poznań, koryta rzeki Warty – stanowi zabytkowy zespół urbanistyczno –
architektoniczny z układem ulic i zabudową wpisany do rejestru pod nr A 231,
decyzją z dnia 14 marca 1980 roku.
Nowy Budynek Ambulatoryjny (wraz z garażem podziemnym) należy
zaprojektować z uszanowaniem praw autorskich, jako wielofunkcyjny obiekt służby
zdrowia połączony z istniejącą zabudową Wielkopolskiego Centrum Onkologii
(WCO) poprzez budynek Centralnego Bloku Operacyjnego (CBO). Nowy obiekt
zostanie dobudowany bezpośrednio (i połączony funkcjonalnie) z częścią szpitala
WCO zaprojektowaną w 1998 roku przez poznańską Pracownię Architektoniczną
Ewy i Stanisława Sipińskich – główny projektant prowadzący temat – dr arch. arch.
Ewa Pruszewicz – Sipińska, prof. nadzw. Politechniki Poznańskiej. Obiekt został
zrealizowany w latach 1999 – 2006.
Nowy Budynek Ambulatoryjny zlokalizowany zostanie na ostatniej dostępnej
rezerwie terenu dla WCO. Dlatego konieczne jest uwzględnienie w projekcie także
potrzeb technicznych i gospodarczych wynikających ze specyfiki i skali
działalności kompleksu WCO. Praca konkursowa powinna zapewnić racjonalne
wykorzystanie terenu przeznaczonego pod zabudowę.
CEL KONKURSU
Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej
najlepszej pod względem kompozycyjno – przestrzennym i funkcjonalno użytkowym, z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania terenu,
który znajduje się wokół obszaru objętego Konkursem. Autor najlepszej
koncepcji/pracy konkursowej otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie
zamówienia z wolnej ręki na wykonie wielobranżowej dokumentacji projektowej (w
tym projektów budowlanych i wykonawczych), niezbędnej do uzyskania
pozwolenia na budowę i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w celu wyłonienia wykonawcy robót.
Celem konkursu jest uzyskanie koncepcji rozbudowy spójnej w strukturze i
stylistyce architektonicznej z budynkiem Centralnego Bloku Operacyjnego (do
którego nowy budynek będzie dobudowywany), z zachowaniem należnego
Strona 2 z 5

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy Wielkopolskiego Centrum Onkologii
o Budynek Ambulatoryjny z garażem podziemnym, w kierunku ulicy Strzeleckiej w Poznaniu

szacunku dla formy i funkcji istniejącego obiektu, z poszanowaniem praw
autorskich autorów budynku Centralnego Bloku Operacyjnego (Pracowni
Architektonicznej Ewy i Stanisława Sipińskich).
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6, 71221000-3, 71223000-7
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać Uczestnicy Konkursu
Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub podmioty te występujące
wspólnie, spełniające wymagania określone Regulaminem Konkursu. W konkursie
mogą wziąć udział Uczestnicy Konkursu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień
publicznych, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 tej ustawy,
dotyczące posiadania uprawnień do projektowania. Warunek będzie uznany za
spełniony, jeżeli Uczestnik, a w przypadku Uczestników wspólnie biorących udział
w konkursie, przynajmniej jeden posiada aktualne uprawnienia budowlane w
specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i jest członkiem
Izby Architektów RP (posiada kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych
państwach; posiada kompetencje lub uprawnienia nieograniczonego prawa
wykonywania zawodu architekta - projektanta wiodącego w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania). O dopuszczenie do udziału w konkursie może
ubiegać się Uczestnik Konkursu, który nie podlega wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ustawy.
Regulamin Konkursu wraz z załącznikami do pobrania – dostępny na stronie
http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-wco-poznan
KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
Prace konkursowe zostaną ocenione przez Sąd Konkursowy pod względem
formalnym i merytorycznym, wg zgodności z przedmiotem i celem Konkursu.
I tak ocenie będą podlegały:
1. Walory urbanistyczno - architektoniczne (kompozycyjno - przestrzenne),
umiejętność wpisania nowej kubatury w kontekst przestrzenno – historyczny wartość max. 20 pkt
2. Walory funkcjonalno – użytkowe z uwzględnieniem technologii medycznej wartość max. 30 pkt
3. Spełnienie wskazanego programu funkcjonalnego - wartość max. 30 pkt
4. Ekonomika i realność realizacyjna przyjętych rozwiązań projektowych –
wartość max. 10 pkt
5. Umiejętne uszanowanie i dostosowanie się do stylistyki architektonicznej
istniejącego budynku CBO oraz sposób połączenia nowego budynku z
budynkiem istniejącym - wartość max. 10 pkt
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Łączna ocena pracy przy maksymalnych wartościach we wszystkich kryteriach może
wynosić 100 pkt. Kryteria będą rozpatrywane całościowo i łącznie decydować będą o
ocenie pracy konkursowej.
SĄD KONKURSOWY
Realizację zadań związanych z celem niniejszego Konkursu - na podstawie art. 113
ustawy PZP powierzono zespołowi Sądu Konkursowego, powołanemu w składzie:
Przewodniczący Sądu
- arch. Krzysztof Gorgoń – SARP Katowice, Śląska OIA RP
Sędzia referent
- arch. Przemysław Woźny – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP
Członkowie
- dr n. med. Beata Adamczyk – WCO - Starszy Asystent – Oddział Chirurgii
Onkologicznej Chorób Piersi
- lek med. Piotr Martenka – WCO - Zastępca Ordynatora Oddziału Radioterapii
Onkologicznej I
- dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz – Sipińska, prof. nadzw. PP - SARP Poznań,
Wielkopolska OIA RP
- arch. Piotr Kostka - SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP
- mgr inż. Tadeusz Krzymański – WCO - Kierownik Działu Inwestycji i Remontów
Zastępca sędziego
- inż. Małgorzata Kołodziej – Sarna – WCO - Zastępca Dyrektora ds.
ekonomiczno-eksploatacyjnych
- arch. Michał Kapturczak – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP
Sekretarz Konkursu
- arch. Katarzyna Wrońska – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP
TERMINARZ KONKURSU:
Ogłoszenie Konkursu
23 stycznia 2018 r.
Składanie pytań w sprawach formalnych
do 16 lutego 2018 r.
Odpowiedzi na pytania w sprawach formalnych
do 19 lutego 2018 r.
(odpowiedzi udzielane będą na bieżąco)
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie do 21 lutego 2018 r.
Ogłoszenie o kwalifikacji Uczestników Konkursu
9 marca 2018 r.
Wizja lokalna (termin do wyboru)
20 i 27 marca 2018 r.
Składanie pytań w sprawach merytorycznych
do 6 kwietnia 2018 r.
Odpowiedzi na pytania w sprawach merytorycznych
do 11 kwietnia 2018 r.
(odpowiedzi udzielane będą na bieżąco)
Termin składania prac konkursowych
9 maja 2018 r.
Ogłoszenie wyników Konkursu, dyskusja pokonkursowa,
otwarcie wystawy prac
28 maja 2018 r.
Wystawa pokonkursowa
28 maja -15 czerwca 2018 r.
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RODZAJ I WYSOKOŚĆ NAGRÓD
Rodzaj i wysokość nagród oraz wyróżnień jest uzależniona od oceny prac
dokonanej przez Sąd Konkursowy w oparciu o kryteria oceny prac wskazane w
niniejszym Regulaminie. Pierwsza nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi
Konkursu, który w ocenie Sądu Konkursowego w sposób najwłaściwszy spełnił
kryteria oceny prac. Kolejne nagrody, wyróżnienia będą przyznane Uczestnikom
Konkursu, którzy po uszeregowaniu prac przez Sąd Konkursowy zajmą kolejne
miejsca w Konkursie.
W Konkursie przewiduje się przyznanie następujących nagród i wyróżnień:
I NAGRODA – 20.000 PLN brutto + zaproszenie do negocjacji
dotyczących opracowania dokumentacji projektowej
II NAGRODA – 20.000 PLN brutto
III NAGRODA – 10.000 PLN brutto
cztery wyróżnienia po 5.000 PLN brutto
Sąd Konkursowy może dokonać zmian w zakresie kolejności, ilości oraz
wysokości nagród i wyróżnień w ramach łącznej puli wynoszącej 70.000 złotych
w zależności od ilości i jakości prac konkursowych, pod warunkiem wykorzystania
całej kwoty na ten cel przeznaczonej.

Organizator Konkursu:
SARP Oddział w Poznaniu
Poznań, 23 marca 2018 roku
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