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INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN DO REGULAMINU KONKURSU
na opracowanie
KONCEPCJI PRZEBUDOWY SCHODÓW TERENOWYCH WRAZ Z OTOCZENIEM
POMIĘDZY ULICĄ KALWARYJSKĄ I ULICĄ ZAMOYSKIEGO
STANOWIĄCYCH PRZEDŁUŻENIE ULICY ŚLISKIEJ W KRAKOWIE
1.

W związku ze stwierdzeniem oczywistych pomyłek pisarskich wprowadza się następujące
zapisy regulaminu:

Pkt. 3.2.2.2 otrzymuje brzmienie:
posiadać kompetencje umożliwiające wykonanie zamówienia, o którego zakresie i terminach realizacji
jest mowa w pkt. 6.2. niniejszego regulaminu
Pkt. 3.2.2.4 otrzymuje brzmienie:

być w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia, o którym
mowa w pkt. 6.2 niniejszego regulaminu.
Pkt. 4.2.7 otrzymuje brzmienie:

Pracę konkursową należy oznaczyć wyłącznie sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą. Liczbę
należy umieścić na wszystkich elementach opracowania, takich jak:
część graficzna – plansze,
część opisowa,
zamknięta koperta z kartą identyfikacyjną – kopertę należy dodatkowo oznaczyć
napisem „KARTA IDENTYFIKACYJNA”,
zamknięta koperta z płytą CD, DVD albo nośnikiem USB z wersją elektroniczną pracy
konkursowej - kopertę należy dodatkowo oznaczyć napisem „WERSJA ELEKTRONICZNA”,
opakowanie pracy konkursowej.
Pkt. 4.2.9 otrzymuje brzmienie:

Żaden z powyższych elementów pracy konkursowej nie może być opatrzony nazwą
uczestnika konkursu składającego pracę, ani innymi informacjami umożliwiającymi
zidentyfikowanie autora pracy konkursowej przed rozstrzygnięciem konkursu przez sąd
konkursowy. W przypadku przesłania pracy konkursowej za pośrednictwem poczty lub firmy
kurierskiej, adres i nazwa podane na kopercie nie mogą być adresem i nazwą uczestnika
konkursu.

Pkt. 4.2.13 otrzymuje brzmienie:

Jeżeli praca konkursowa jest składana w inny sposób, niż osobiście (np. za pośrednictwem
poczty lub firmy kurierskiej), adres i nazwa podane na kopercie nie mogą być adresem nazwą
uczestnika konkursu. Ponadto należy dołączyć do pracy konkursowej pokwitowanie złożenia
pracy konkursowej (załącznik nr F4 do regulaminu), w otwartej kopercie, zaadresowanej na
adres nie będący adresem uczestnika konkursu. Na ten adres zostanie odesłane
pokwitowanie złożenia pracy konkursowej.
Pkt. 5.1 otrzymuje brzmienie (w nagłówku):
Tryb oceny prac konkursowych
Pkt. 6.1.6.11 otrzymuje brzmienie:

wykorzystanie utworu lub utworu zmienionego zgodnie z pkt. 6.1.6.10. do wykonania
opracowań o których mowa w pkt. 6.2. oraz wszelkich innych konstrukcji, jakich dotyczyć
będzie utwór lub zmieniony utwór.
2.

Ujednolicony tekst regulaminu zostaje opublikowany na stronie internetowej zamawiającego
oraz współorganizatora.
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