
Ogłoszenie  konkursu  

na opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania p.n.: „KONCEPCJA  

ARCHITEKTONICZNA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM W 

CIECHANOWIE”. 

SEKCJA I: INFORMACJE PODSATWOWE 

I. 1) NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Miejska Ciechanów 

reprezentowana przez  

Prezydenta Miasta Ciechanów, krajowy numer identyfikacyjny 13037782400000, 

Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów, woj. Mazowieckie, państwo Polska,  

Tel. 23 674 93 06, e-mail: konkurs.kolumbarium@umciechanow.pl ;  

I. 2) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym 

regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem (URL):  

http://bip.umciechanow.pl/  

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/Prace konkursowe należy przesyłać pod 

adres Urząd Miasta Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów  

Dopuszcza się przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac 

konkursowych w inny  sposób: w formie elektronicznej w formacie PDF na adres 

konkurs.kolumbarium@umciechanow.pl 

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU 

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:  

Opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania p.n.: „KONCEPCJA  

ARCHITEKTONICZNA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM W 

CIECHANOWIE”. 

II.2) Określenie przedmiotu konkursu:  

Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy kolumbarium od podstaw wraz z zalaniem 

ław fundamentowych, wymurowaniem fundamentów, murów/ustawieniem prefabrykatów 

oraz stworzeniem konstrukcji dachowej. Całość wykończona tynkiem lub inną dopuszczalną 

elewacją ( w tym kamieniem), montażem płyt nagrobnych oraz innych elementów małej 

architektury (w tym np. ławek, koszy na śmieci, lamp, donic itp.).   

 

Lokalizacja obiektu - Ciechanów ul. Gostkowska 86, na działce o nr ewidencyjnym 30-1136. 

Dla wskazanego obszaru wymaga się nowego zagospodarowania terenu uwzględniającego 

założenia wskazane w konkursie oraz przepisami prawa, inne istniejące uwarunkowania i 

wysoki poziom estetyki. Zakłada się budowę ok. 500 nisz - wnęk na urny (minimalne 

wymiary wnęki  

40x40x40 cm). Nisze winny umożliwiać różną konfigurację zamknięcia urn (większość na 1 

urnę ale także na 2, 3 oraz 4 urny). Zakłada się konieczność wyznaczenia miejsca na kwiaty i 
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znicze zapewniający estetykę miejsca. Zakłada się ekumeniczny, wielowyznaniowy charakter 

miejsca. 

 

Układ urbanistyczny nawierzchni utwardzonych powinien podkreślać charakter zespołu 

kolumbariów jednocześnie stanowić nawiązanie do istniejącego układu komunikacji 

cmentarza. Należy zaproponować elementy małej architektury i zieleń urządzoną 

wkomponowaną w otoczenie wraz z ich lokalizacją.  

Koncepcja powinna uwzględnić atrakcyjną i łatwo dostępną ekspozycję kolumbariów, 

dostępną z każdej strony alei. Koncepcja powinna uwzględniać uwarunkowania otoczenia. 

Należy zaprojektować zieleń towarzyszącą, z maksymalnym możliwym zachowaniem 

istniejącego drzewostanu (inwentaryzacja i ocena drzewostanu dostępna w administracji 

cmentarza), ponadto możliwe nasadzenia roślin wieloletnich z zastrzeżeniem konieczności 

unikania roślin wysokich lub w wyznaczonych miejscach roślin jednorocznych. Ponadto 

należy zaprojektować oświetlenie kolumbariów wraz z terenem projektowanego założenia 

oraz  punkt czerpalny wody wpisujący się w ład przestrzenny koncepcji.  

Zaproponowana forma kompozycji przestrzennej kolumbariów o atrakcyjnych walorach 

architektoniczno-plastycznych z możliwością wykorzystania motywów rzeźbiarskich i 

symboliki. Przyjęta koncepcja powinna uwzględniać zastosowanie wysokiej jakości 

materiałów, proponować wysoką estetykę rozwiązań oraz być uzasadniona ekonomicznie. 

Wszelkiego rodzaju formy przestrzenne do wysokości max. 10m. Należy zapewnić min. 20 % 

powierzchni biologicznie czynnej. Dopuszcza się max 80 % powierzchni terenu 

przeznaczonego na kolumbarium i tereny utwardzone. 

 

II.3) Główny kod CPV 74222000-1 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

WARUNKI UDZIAŁU  

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Uczestnikami konkursu mogą być 

osoby fizyczne, w tym zespoły autorskie, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie 

posiadające osobowości prawnej, które spełnią poniższe warunki: 

a) Złożą wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, 

b) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy 

Pzp. 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:  

Walory architektoniczne oraz ich atrakcyjność użytkowa i estetyczna – 40 pkt 

Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania - 25 pkt  

Proponowana jakość zastosowanych rozwiązań funkcjonalnych i ekonomicznych – 35 pkt 

W przypadku wpłynięcia tylko jednej pracy konkursowej praca podlega ocenie. Dla 

rozstrzygnięcia konkursu i przyznania nagrody wymagane jest uzyskanie minimum 70 

punktów. 



IV.2)  INFORMACJE ADMINISTRACYJNE: 

IV.2.1) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:  

Data: 21/09/2020, 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) Termin składania prac konkursowych:  

Data: 22/11/2020, godzina: 15:00 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane prace konkursowe:  

Polski 

IV.3) NAGRODY 

Rodzaj, liczba i wysokość nagród:  

Organizator przewiduje w Konkursie nagrodę pieniężną w wysokości 8.000, 00 zł 


